Vergadering d.d. 8 maart 2016

DB-2016-03

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Anita, Henk W. Jan Reinder
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
n.v.t.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (9-2-2016) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Voortgang Wilhelminastraat
Dorpscontactpersoon
Voorbereiden Algemene Leden Vergadering 2016:

Laatste puntjes doornemen (pers, media)

Rondbrengen uitnodigingen (wie wel deel?)
10. Komende acties

Molen

Zomer in Terwolde op TV?

Evaluatie evenementenbeleid

Jaarmarkt?  2 juli (16.00 – 21.00 u.)

Jeu de boulesbaan
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Gerard komt later. Start vergadering om 20.10 u.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen: (zie punt 10)
 AST
 Bank bij de molen
 Jeu de boulesbaan

3.

Verslag vorige vergadering (9-2-2016) en actiepuntenlijst
N.a.v. bezoek vertegenwoordigers Wilhelminastraat: “grote groep” moet zijn “4 dames”
Verder geen opmerkingen.
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4.

Ingekomen stukken
Glasvezel: Mevr. Soethof zal informatie verzamelen voor glasvezel buitengebieden en koppelt
terug naar AK. Bijgevoegd artikel uit Voorster Nieuws “Bijeenkomst Glasvezel Buitengebieden”.
VKK bijeenkomst: PN en HP denken erover daarheen te gaan.

5.

Nieuws voor de website




6.

Facebook acties en reacties.




7.

Aankondiging ledenvergadering + uitnodiging ALV
Aankondiging dorpsfilm
Agenda ontmoeting

1316 x gekeken naar melding van TV Gelderland in Terwolde.
Aankondiging ALV + verwijzing naar website
Aankondiging dorpsfilm

Voortgang Wilhelminastraat
Gerard en Henk W. geven het gesprek met de vertegenwoordigers van de Koningin
Wilhelminastraat dd. 07-03-2016 weer.
AK geweest bij IJsseldal (Mevr. Honders)
Resultaat:
 Stand van zaken n.a.v. wijkschouw (achterpaden).
De opzichter is bezig met het maken van een werkplan. (bepaling kosten).
 Initiatief van straat: positieve reactie; IJsseldal wil dit graag ondersteunen.
 Bezig met ontwikkelen Tuinenbeleid (ondersteunen). Evt. als interne pilot: materiaal
beschikbaar stellen; ondersteuning met voorlichting, planten, bemesting); checklist voor
opzichter om samen met bewoners plannen voor tuinen op te stellen.
 Mevr. Honders zal AK op de hoogte houden.
 Parkeren: vragen naar mogelijkheden (inkorten tuinen). i.o.m. gemeente.
AK geweest bij gemeente.
Resultaat:
In planning voor 2020; niet eerder; negatief scenario; geven geen belofte (nu geld tot 2018). Bij
gemeente voorlopig dus niets te halen.
In 2017 kunnen we gemeente opnieuw bevragen t.a.v. evt. prioriteitswisseling onderhoud straten.
Volgend overleg met vertegenwoordigers Wilhelminastraat op 22 maart. Andries zal er ook bij
zijn.

8.

Dorpscontactpersoon
n.v.t.

www.terwolde.net
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9.

Voorbereiden Algemene Leden Vergadering 21 maart 2016:

Barbezetting door AST? akkoord
Stoelen klaar zetten: 18.45u. hier (allen)
Alles testen (geluid; beeld)
21 maart: JRV afgemeld.

10.

Komende acties











11.

Molen
a. Overleg geweest; verzekering bekijkt begroting van hoofdaannemer; begin herbouw
begint begin april. Veel geld mee gemoeid; verlengde molen. Moet gemaakt worden op
dagelijks gebruik.
b. Evt. bijgebouw (indien geld geregeld kan worden). Gemeente wil meewerken.
c. Bouwvergunning is aangemeld bij gemeente
d. Beeldmateriaal i.s.m. TV Gelderland ( evt. Later leuke actie in dorp)
Zomer in Terwolde op TV?
a. Nog geen reacties van mensen/groepen om dit te trekken
b. SVT wil dit evt. wel trekken??
c. AK: laatste kans via SVT; anders zal AK ons afmelden
Evaluatie evenementenbeleid
a. Verandert niets; afgedaan.
Bank bij de molen
a. Bank is van DB; geschilderd door Jan Udink.
b. Wie kan die banken opknappen: Jaarvergadering. (extra item)
AST: Overleg met PN en AK (volgende week)
a. scherm ophangen voor beamer
b. Barbezetting op 2 april
c. Alarmkode
d. Schoonmaken
e. Verlichting bord Olde Schole: mag; via AST
f. Administratie
g. Container mag niet tegen gebouw aan
h. Geld achter bar
Jaarmarkt?  2 juli (16.00 – 21.00 u.) Gerard zal kraam regelen.
Jeu de boulesbaan
a. Alles opnieuw ingemeten. Nieuwe tekening gemaakt. Gemeente akkoord.
b. Plan gemaakt voor aanleggen; 8 m3 drainagezand; 3,5 m3 gralux
0,5 m3 splitzand
c. Gemeente wil meewerken met machine en materialen
d. DB wil wel voorschieten: max. €1.500,--.
e. 13 mei is opening

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Voorster Nieuws kan via info@voorsternieuws.nl
AB is vrijwilligster geworden bij St. Vluchtelingenwerk

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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