Vergadering d.d. 6 december 2016

DB-2016-09

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Henk W., Anita
Afwezig:
Jan Reinder
Gasten:
Luuk Miedema

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening/Mededelingen
Welkom Luuk Miedema
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (4-10-2016) en actiepuntenlijst
Terugblik overleg kernenteam (nog geen verslag)
Gazon maaien bij molen
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Bestuurswisseling voortgang
Dorpscontactpersoon
Algemene Leden Vergadering 2017
(24 april 2017)
Komende acties
•
Molen voortgang
•
AST (reacties uit overleg)
•
100 jaar toevoerkanaal
•
Conferentie Samen Zelf Doen (reacties)
•
Kerstverlichting ophangen
14. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
15. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Jan Reinder afgemeld

2.

Welkom Luuk Miedema
Luuk is koorlid bij Mevr. Roosenschoon.
Hij wil graag meer thuis raken in het dorp en een bijdrage leveren in en aan het dorp.
Een kort voorstelrondje van de aanwezigen en de doelstelling van Dorpsbelangen.
Luuk is geboren in Friesland (Buitenpost); heeft een sociale opleiding gevolgd en
gewerkt in Amsterdam. Daarna heeft hij een eigen bedrijf gehad in bedrijfsevenementen.
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3.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
 Bloembakken (Fleurig Terwolde)
Alfred G. is gestopt. Zaterdag is plantdag (violen) vanaf 09.00 u. Jurgen P. gaat
achter geld (sponsoring) aan. Groep moet bij elkaar geroepen worden. 2 of 3 keer
per jaar vernieuwen; sponsoring regelen.
Henk P. en Henk W. willen alle leden van de groep bij elkaar roepen (januari 2017).
 Denktank
Inspiratiedocument van AK is rondgestuurd. Gemeenteraad moet dit accorderen. De
gemeente zal volgend jaar met burgers in gesprek gaan over toekomst (over10-20
jaar). Doel: realiteitscheck in gemeente krijgen.
Wat denkt de burger dat er kan, zal en zou moeten gaan veranderen?
Meer regie naar dorpen.
 Aandachtspunten voor bestuur in 2017 / 2018
Aan allen: nadenken hierover voor volgende vergadering (10-01-2017).
Concreet uitwerken. Ideeën over en weer toezenden.
 CPO - nieuwbouwplannen
Anita en JRV naar vergadering geweest. Niet veel animo.
Grondprijs is nu € 290 – 390 per m2. Initieel drie geïnteresseerden beschikbaar.
Na voorlichting geen interesse meer.
Max 165 m2 voor starterswoning. Er zijn nog 2 potentiele inschrijvingen.
Gemeente gaat nu inventariseren. Volgend jaar zomer weer verder. Heel duur voor
starterswoningen.
Weinig animo in Terwolde voor nieuwbouw.
Slechte communicatie; slechte inschrijfmogelijkheden; geen terugkoppelingen.

4.

Verslag vorige vergadering (4-10-2016) en actiepuntenlijst
Geen opmerkingen

5.

Verslag vorige vergadering (kernenteam)
Geen opmerkingen

6.

Gazon maaien bij de molen
Rekening grasmaaien bij molen. Hoge kosten.
Ook bespreken met R. v. Lent.
Afspraak met Ron: benzine, olie: akkoord;
Onderhoud: alleen na overleg?
Ter sprake brengen bij herbouw molen: tijdens herbouw gaan we door; na herbouw moet
dit door exploitatie gedaan worden.

7.

Ingekomen stukken
Geen nieuwe post (alles is al doorgestuurd)
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8.

Nieuws voor de website
Notulen en 100 jaar toevoerkanaal

9.

Facebook acties en reacties.
Geen reacties

10.

Bestuurswisseling
Januari op agenda.

11.

Dorpscontactpersoon
Gemeente betaalt 100%.
AK zal Bas mailen dat we dorpscontactpersoon willen in Terwolde.
AK en PN gesprekken met potentiele kandidaten.
Daarna PvA schrijven (4 voorbeelden beschikbaar)

12.

Algemene Ledenvergadering 2017
De datum wordt aangepast naar 10 april  opnieuw doorgeven aan AST ( de eerder
geplande datum valt in voorjaarsvakantie).
10-01 : agenda-item: structuur toekomst
Februari: voorbereiden jaarvergadering
Maart: regulier overleg

13.

Komende acties
 Molen voortgang
o Wordt herbouwd; allemaal akkoord. Met Terwoldse (onder)aannemers.
o Nog niet duidelijk welke molenaar erin komt.
o Exploitatie wordt het moeilijkste stuk.
 AST (reacties uit overleg)
o AK met PN gesproken met Tom en Ruud.
o Nu weer aanvraag voor subsidie bij gemeente gedaan.
o Overleggen met alle besturen van gebruikers (februari): problematiek transparant
krijgen  actielijst met problemen.
 100 jaar toevoerkanaal. Geen nieuws
 Conferentie Samen Zelf Doen (reacties)  ging niet door; was vol.
 Kerstverlichting ophangen  wordt ingepland in de komende week.

14.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde

15.

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