Vergadering d.d. 9 februari 2016
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Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Anita, Henk W. Jan Reinder
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
Janny Huidink en Petra Karrenbeld (namens Wilhelminastraat)

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingelast: Vertegenwoordiging bewoners Koningin Wilheminastraat
Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (5-1-2016) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Dorpscontactpersoon
Voorbereiden Algemene Leden Vergadering 2016:

Uitnodigingen

Aankondiging via pers

Agenda

Verslag ALV 2015

Jaarverslag

Financieel verslag 2015

Kascommissie

Begroting 2016

Bestuurswisselingen

Agendapunten voor na de pauze

…….

Al het voorgaande: wie – wat – wanneer ?
10. Komende acties

Molen
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Ingelast: Vertegenwoordiging bewoners Wilheminastraat
Als vertegenwoordigers van de Koningin Wilhelminastraat zijn aanwezig: Janny en Petra.
Zij komen namens een groep bewoners hun bezorgdheid uitspreken over de aftakeling van de
straat en informeren of Dorpsbelangen hen kan helpen met het organiseren van acties om deze
problemen tegen te gaan.
In november 2014 is er een visie (woningschouw) door IJsselland geweest. De bewoners konden
plekken aangeven met noodzakelijke aandacht. Wilhelminastraat werd rood gekleurd (veel
aandacht nodig). Toen is het plan opgevat om met groepje samen iets positiefs doen; bewoners
motiveren om de straat samen iets beter te maken. IJsseldal heeft met gemeente gesproken,
over parkeerproblemen (één van de grote problemen).
Rood gekleurde delen omvatten: parkeren, tuinen, onkruid, vernieuwing straat (door gemeente
gepland in 2020 met asfalt). Misschien kan dit versneld worden; i.c.m. parkeerproblematiek?
Andere mogelijkheden zijn: Klussendag voor buren organiseren. Achterpaden opknappen door
IJsseldal.
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Is besproken met IJsseldal (december 2015). Vanuit IJsseldal geen initiatief; moet door bewoners
zelf georganiseerd worden.
Sfeer: 50-50 (voor en tegenstanders).
Enkelen zullen faliekant tegen zijn c.q. ongeïnteresseerd.
Het eerste concrete plan in om een inloopavond te organiseren om deze plannen te bespreken.
Wat kan DB doen om te helpen?
Inloopavond mee helpen organiseren: inventariseren van ideeën; positief starten.
Met goede gesprekspunten; DB kan hierbij ondersteunen. Er zijn 35 woningen in de straat. Een
totaal wensenpakket voor de straat zou het resultaat moeten worden van de inloopavond.
IJsseldal (contactpersoon voor Terwolde is Mevr. Hondes) is in 2014 begonnen; lijkt dus zinvol
om IJsseldal erbij uit te nodigen. Achtertuinen en paden is nog niets aan gedaan. Iedereen kan
wel bij de schuur; geen rondje meer lopen.
Evt. is er ook subsidie mogelijk via “Kernen met pit”; Rabobank, Oranjefonds, etc.
In overleg met gemeente: inventariseren naar de status van de huidige plannen; evt. andere
mogelijkheden onderzoeken. Dit inbrengen bij inloopavond.
Voorstel: contact opnemen met woonconsulent, refereren aan gesprekken met bewoners, met
DB: vragen naar voortgang en voorstellen inloopavond.
Planning inloopavond: voorstel 4 april (doorgeven aan AST + onze agenda)
Flyer opstellen. (Bijv. in envelop DB)
Vooraf periodiek overleggen met Janny en Petra.

2.

Opening/Mededelingen
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom; zo’n overleg met Wilhelminastraat geeft ook het doel
van Dorpsbelangen weer. Samen voor de leefbaarheid in het dorp.

3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
n.v.t.

4.

Verslag vorige vergadering (5-1-2016) en actiepuntenlijst
Bord Olde Schole: nog terughangen met lampjes.
Fleurig Terwolde is druk bezig met sponsors zoeken. (ca. 400-500 euro is rond)
Samobiel: PN gesprek gehad.; nog geen dorpen waar dit al in gebruik is. Kan niet als vervanger
voor OV. Evt. 21 maart op ALV een presentatie. PN informeert hiernaar.
Ingrid Aarnink wordt uitgenodigd namens gemeente. (AK AK heeft brief naar Archipel gestuurd, nog geen reactie.

5.

Ingekomen stukken
DKK: 15 februari: PN en JRV bekijken of ze hierheen zullen gaan.

6.

Nieuws voor de website
Verslag van vorige vergadering
Aankondiging ALV (na goedkeuring uitnodiging)
PN heeft de aankondiging van de ALV al op Voorster Nieuws gezet.

www.terwolde.net
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7.

Facebook acties en reacties.
Er komen wel enkele reacties binnen, maar nog erg weinig;
Flyer van De Ontmoeting staat erop.
Aankondiging ALV kan geplaatst worden na goedkeuring agenda.
Samobiel (indien dit doorgaat).
Wilhelminastraat: flyer, slogan. (na eerste bijeenkomst)
Molen, voortgang via AK

8.

Dorpscontactpersoon
Kandidaten zijn geïnformeerd.
We wachten op bericht van provincie.

9.

Voorbereiden Algemene Leden Vergadering 21 maart 2016:
Algemeen deel
a. Uitnodigingen
b. Aankondiging via pers:
c. Agenda
d. Verslag ALV 2015
e. Jaarverslag
f. Financieel verslag 2015
g. Kascommissie
h. Begroting 2016
i. Bestuurswisselingen

(2 weken ervoor): 8 maart
16 maart in VN (stukje)
(240 stuks)
(240 stuks)
(50 stuks)
akkoord
Marietje en Harrie
akkoord
AB kandidaat stellen; GL en HW herkiesbaar

Agendapunten voor na de pauze
j. Samobiel
k. Molencommissie
l. Vrienden van de molen ?? (niet)
m. Afvalbeleid gemeente (plannen) irt milieustraat
n. Facebook
o. De Ontmoeting
p. Jeu de boulesbaan
q. Terugkoppeling dcp
r. Voorstel Wilhelminastraat
s. Terugkoppeling vragen kernenteam
t. Vertonen dorpsfilm 1 en 2 april

10.

11.

Komende acties


Molen: Geen voortgang

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
PN en HW gaan op zoek naar verandering kerstverlichting (warmer kleuren)
Middenhof; wantrouwen in dorp qua bewoners, misdrijven. DB moet dit melden aan Middenhof.
(AK + JRV) Alarm code (ingeval van afgaan alarm) bij olde Schole is nu bij HW bekend.
CPO ontwikkelingen bij nieuwbouw achter Kriebelz. Misschien wordt dit weer opgepakt.

12.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om
22:20 uur.

www.terwolde.net
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