Vergadering d.d. 7 juni 2016

DB-2016-06

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Anita, Henk W.
Afwezig:
Jan Reinder
Gasten:
Bas v.d. Hogen

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening/Mededelingen
Bas van den Hoogen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (10-5-2016) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Voortgang Wilhelminastraat
Dorpscontactpersoon
Komende acties

Molen voortgang

AST (reacties uit overleg)

Jaarmarkt?  afgemeld?

Jeu de boulesbaan (terugblik op opening)
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Jan Reinder afgemeld.

2.

Bas van den Hoogen
Mijn naam is Bas van den Hoogen en ik ben afgelopen maandag (11‐04) gestart als Coördinator Maatschappelijke Initiatieven bij de
gemeente Voorst. De aankomende periode wil ik graag een zo goed mogelijk beeld creëren over wat er speelt in de Voorster
samenleving. En in het speciaal bij de verschillende dorpsbelangenverenigingen en de dorpscontactpersonen/dorpscoördinatoren.
Het lijkt mij leuk om eens nader kennis te maken en even bij te praten over alle ontwikkelingen.

Introductie door Dorpsbelangen:
Doel van Dorpsbelangen (leefbaarheid  meer invloed krijgen op gemeentebeleid).
O.a. door dorpsvisie; nu meer op sociaal maatschappelijke vlak. Vergrijzing in bestuur.
Burgers ontplooien initiatieven zoals de Stichting Tamara (verbindende activiteiten
organiseren en dingen doen voor “vergeten” groepen (ouderen, mantelzorgers)) ; kerk doet
veel voor jeugd en ouderen, er zijn veel verenigingen en als nieuwste ontwikkeling: De
Ontmoeting (via Mens en Welzijn, huisartsen, Trimenzo). Bij gesprek over
dorpscontactpersoon kwam de vraag: is er wel behoefte aan? In de loop der jaren van “nee”
naar “ja”.
Terugblik op 1050 jaar Terwolde (boost aan Terwolde).
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Introductie door Bas:
Tot 8e in Oss gewoond; toen naar Twello. Laatste 10 jaar weer in Twello (in de tussentijd in
de Kar). Actief geweest in sport, diverse groepen. Laatste jaren gewerkt bij
verenigingskantoor in Apeldoorn (vrijwilligers helpen aan plek). Bestuurdersacademie
opgezet. Nu coördinator maatschappelijke initiatieven. Nieuwe functie in Twello als gevolg
van nota burgerparticipatie. Aanspreekpunt voor alle dorpscontactpersonen. Nu vooral
kennis ophalen. Dan plan voor komende 2 jaar schrijven.
Pijnpunt van DB: dorpscontactpersoon willen we initiëren, maar hebben geen geld (door het
lange wachten); provincie is gestopt. Andere kernen krijgen wel geld voor verlenging. Wij
krijgen wel subsidie voor De Ontmoeting.
CPO bouwtraject opstarten (1e keer voor gemeente in Terwolde). 30 juni is
voorlichtingsavond (bij Kriebelz). Grondprijs is hoog.
Kon. Wilhelminastraat als voorbeeld. Evt. kan Bas daar iets in betekenen?

3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
a. Nieuwbouw: de straatnaam is gekozen: Dorpszicht
b. Theater Terwolde: Gaat dit jaar niet door (te weinig subsidie)
c. DKK: uitvraag leegstand (maatschappelijke) gebouwen in Terwolde?

4.

Verslag vorige vergadering (10-5-2016) en actiepuntenlijst
Molen: geen voortgang

5.

Ingekomen stukken




6.

Nieuws voor de website
-

7.

Rekeningen van AST en Fleurig Terwolde (Pieter zal het geld overmaken)
Gelderse vervoersvisie: naar verwachting verdwijnt de bus (< 5 jaar)
Rabobank: pinautomaat gaat weg. Misschien bij Lelie?

Notulen mei 2016

Facebook acties en reacties.
30 juni melden (introductie CPO)

8.

Voortgang Wilhelminastraat
Terugkoppeling.
Melding per mail op 14 juni:

www.terwolde.net
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9.

Dorpscontactpersoon
Geen voortgang (zie ook opmerkingen bij agendapunt 2)

10.

Komende acties
-

Molen
Geen voortgang

-

AST (reacties uit overleg)
Is nog niet geweest.

-

Jaarmarkt?  afgemeld ?
Ja, Andries heeft brief geschreven.

-

Jeu de boulesbaan (terugblik op opening)
Klaar; prachtig.

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde

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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