Vergadering d.d. 6 september 2016

DB-2016-07

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

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (7-6-2016) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Bestuurswisseling
a. Nieuwe voorzitter?
b. Kandidaten?
c. Taakverdeling?
8. Dorpscontactpersoon
9. Algemene Leden Vergadering 2017
a. Datum?
b. Taakverdeling?
10. Komende acties

Molen voortgang

AST (reacties uit overleg)

Etentje: 19 augustus terugblik.
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Welkom na 3 maanden van rust.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda




CPO dorpszicht (incl. naamgeving)
o AK op voorlichtingsavond geweest. Teneur van aanwezigen: grond is te duur.
Namens DB gevraagd naar mogelijkheden over voorfinanciering;
erfpachtconstructie, goedkopere grondprijzen (vgl. Teuge) . Kandidaten konden
melden tot eind augustus. Afwachten naar voldoende belangstelling.
o Naamgeving: commissie beslist.
Internet buitengebied
o Bijeenkomst bij gemeente geweest, initiatief van NO-Veluwe. Gemeente wordt
geen partij, maar zal soepel zijn met vergunningen. Convenanten zijn getekend
met kabelaar. Alleen voor KPN-abonnees zonder kabelaansluiting.

DB-2016-07













3.

Verslag vorige vergadering (7-6-2016) en actiepuntenlijst


4.

Reikwijdte moet nog exact uitgezocht worden. 51 % van alle potentiële
kandidaten moet intekenen. Geldt per regio. Dorpsbelangen verenigingen
kunnen hierbij helpen (mensen motiveren, ambassadeurs inzetten). Voor ons
gebied is de planning: najaar 2017. Volgende bijeenkomst wordt aangekondigd.
Rabobank + Leegstand maatschappelijke gebouwen
o Verzoek van VKK (herbestemming maatschappelijk vastgoed). Sinds kort staat
Rabobank weer leeg. Contact opnemen (AK) met RIWIS. Vanuit DB geen ideeën
voor herbestemming.
Onderhoud banken
o Aart K. heeft toegezegd bank bij molen te repareren. Wim Timmer (gemeente)
zal door AK met Aart in contact gebracht worden.
o Bank bij kerk: HW vraagt Evert Kluin.
Opheffen geldautomaat Rabobank
o Geen voortgang.
o Contact opnemen met Coöp. De Lelie. (Tony overleggen met PN)
OV Teuge bijeenkomst
o Nog geen vervolg. Ingrid A. heeft geïnformeerd in gemeentehuis. Bas v.d.
Hoogen was er namens gemeente. Bij gemeente nauwelijks betrokkenheid en
kennis van zaken. 1e bijeenkomst (door provincie) was puur informatief. PN zal
vragen bij provincie naar verslag en naar voortgang en planning 2e bijeenkomst.
Kunst en cultuurroute Terwolde Nijbroek
o Vanmiddag (6-9) was overleg in Nijbroek. Fietsroute op cultuur historische
waarde. 3 Ambtenaren namens gemeente aanwezig. Fietstocht uitgezet (1e
versie), deels gebruik gemaakt van bestaande fietstochten. Volgend jaar
oplevering.
Waterschap heeft geld voor publicatie over toevoerkanaal (100 jaar)
o Henri Wijngaards; evt. subsidies beschikbaar (voor misschien dun boekje).
o Volgende verg. bespreken; foto’s verzamelen.
Ontmoeting
o Financiën: gaan we nieuw contract aan met AST? Opnieuw subsidie bij
gemeente aanvragen. In 2016 hebben we €1.500,-- subsidie gehad (tot 1-1-17).
(gemeente+ oranjefonds + Dorpsbelangen).
o Nieuwe subsidies aanvragen bij gemeente; (niet meer bij Oranjefonds – niet 2e
keer aanvragen). Totaal nodig ca. €1.100,-- nodig. Grofweg €100,-- per maand.
o DB alleen bijdragen in geval van nood. (huur + consumpties vrijwilligers)
o PN + AK maken afspraak met Tom en Ruud over vervolg De Ontmoeting.

Geen opmerkingen.

Ingekomen stukken


Uitnodiging overleg kernenteam.

Kernenteam: datum is nu vastgesteld op maandag 7 november om 20.00 u.
- Parkeeroverlast K. W. straat
- Begroting 2018: extra geld voor parkeervakken
- Vernielingen door jeugd (schoolplein)

www.terwolde.net
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5.

Nieuws voor de website


6.

Facebook acties en reacties.


7.

Geen opmerkingen

Bestuurswisseling


8.

Taakverdeling?
Wordt vervolgd.

Dorpscontactpersoon


9.

AK heeft overleg gehad met B. v.d. Hoogen over mogelijke financiële bijdrage door
gemeente. Wordt vervolgd.

Algemene Ledenvergadering 2017



10.

Datum?
24 april 2017 ; GL: vragen bij AST of dit kan
Taakverdeling?
Wordt vervolgd.

Komende acties



11.

Notulen juni 2016

Molen voortgang
Contract met molenbouwer getekend.
AST (reacties uit overleg)
Wordt vervolgd

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
n.v.t.

12.

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

www.terwolde.net

Blad 3 van 3

