Vergadering d.d. 4 oktober 2016

DB-2016-08

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Henk W. Jan Reinder, Anita
Afwezig:
n.v.t.
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 (6-9-2016) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Bestuurswisseling voortgang
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)
•
100 jaar toevoerkanaal
•
Extra agendapunten kernenteam 7-11-2016
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Volgend jaar gewoon op dinsdag weer vergaderen (voorstel voor 2017 is toegevoegd)

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
•

verslag stand van zaken bij denktank
Inspiratiedocument is klaar (aanbevelingen aan gemeente voor toekomst 20-30 jaar
over wonen en leefbaarheid; energie en klimaat; landschap en omgeving; “profit” is
bedrijven, wonen en werken. Over 2 weken aanbieden aan B&W.
Nu moet e.e.a. ambtelijk uitgewerkt worden (diverse afdelingen). Wordt volgend jaar
besproken.

•

uitnodiging ontmoeting 28 oktober

DB-2016-08

3.

Verslag vorige vergadering (7-6-2016) en actiepuntenlijst
Ad blz. 1 (CPO-nieuwbouw)
Nieuwbouw: 55+ ers: 5 kandidaten (allemaal van buiten gemeente)
van 8 geplande CPO-woningen (bocht Schotanusstraat);
Andere stuk: 1 gegadigde voor de 11 of 12 opties (kavels)
Glasvezel: wil DB participeren? Gaat om de leefbaarheid in het buitengebied.
Principevraag n.a.v. weerstand in bestuur om hieraan tijd te besteden: willen wij hieraan
meedoen?  Wel om te participeren, assisteren, niet om te colporteren.
Evert Kluin gaat de bank (bij de pomp) schilderen.
Nog geen contact geweest tussen AK en Aart Klaver en Dhr. Timmer van gemeente.
Overleg tussen Coop en Rabobank over plaatsing pinautomaat: duidelijk antwoord: Nee.
Nog niet duidelijk wanneer huidige pinautomaat weg gaat.
Alternatieven in dorp: niet beschikbaar.

4.

Ingekomen stukken
Lonneke Notten (De Dwaze dweilbende)
Doorverwijzen naar gemeente + informeren naar doel
28-10: ontmoeting: Indisch eten  al 30 aanmeldingen.
Toevoerkanaal: verder inkorten.
Nieuwe subsidies dorpscontactpersoon: eigen bijdrage van 25% nodig.
Rabobank: toezegging 500 euro voor twee banken mag gebruikt worden voor
aanlegkosten jeu-de-boulesbaan.
Univé: afgewezen.
Oranjefonds loopt nog.

5.

Nieuws voor de website
Ontmoeting: 28 oktober
Toevoerkanaal
Notulen september 2017.

6.

Facebook acties en reacties.
Ontmoeting: 28 oktober
Toevoerkanaal
Volgende vergadering bespreken of we ermee doorgaan.

www.terwolde.net
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7.

Bestuurswisseling
a. Nieuwe voorzitter?
b. Kandidaten?
c. Taakverdeling?
Andere organisatiestructuur; werkgroepen?
Bestuur is nodig.
Energieneutraal Terwolde?
Aparte bestuursvergadering hierover beleggen. (december)

8.

Dorpscontactpersoon
Geen voortgang

9.

Algemene Ledenvergadering 2017
a. Datum?  24-04-2017
b. Taakverdeling? Begin april alles kopiëren.

10.

Komende acties
•

Molen voortgang
a. In juli bouwopdracht getekend met molenbouwer. Terwoldse ondernemers
willen participeren. Akkoord van verzekering.
b. Bouwcommissie gaat nu overleggen; ook met molenbouwer.

•

AST (reacties uit overleg) nog niet geweest; AK neemt weer contact op.

•

100 jaar toevoerkanaal: inkorten (zie opm. AK).
Henry Wijngaards stelt dat Waterschap hier geld voor over heeft. AK neemt
contact op.

•

Kernenteam : toevoegen aan agenda:
Maaien bermen
Parkeerplekken op diverse plekken toevoegen

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Nieuwe enveloppen nodig PN: 1000 stuks A4
Henk en Pieter zoeken in Tuinland nieuwe kerstverlichting.

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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