Vergadering d.d. 10 januari 2017
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Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Gerard, Henk W., Anita B., Jan Reinder
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
Luuk Miedema, Gerrit Bouwman

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 (6-12-2016).
Ingekomen stukken
Aandachtspunten voor bestuur in 2017 / 2018
Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Welkom aan alle leden in het nieuwe jaar. Speciaal welkom voor Gerrit Bouwman, die
heeft aangegeven wellicht te willen toetreden als nieuw bestuurslid.

1a.

Welkom Gerrit Bouwman
Gerrit Bouwman, 65 jaar, eerst in Plaatselijk Belang Nijbroek meegedraaid. Woont nu 5
jaar in Terwolde; heeft gewerkt bij buslijn 170; Voorheen een aannemersbedrijf gehad.
Op dit moment geen dagelijkse verplichtingen meer. Dus meer tijd voor een
bestuursfunctie en wil graag iets betekenen voor Terwolde.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
n.v.t.

3.

Verslag vorige vergadering (6-12-2016)
Bloembakken: Volgende bijeenkomst is op 23-01-2017 gepland.
Sponsoring: Lions zal toegezegd bedrag nog overmaken. Stichting Tamara zal 1x per
jaar bijdragen voor planten.
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Er zijn diverse sponsors (grote en kleine bedragen). Groep sponsors enerzijds behouden
en anderzijds uitbreiden
P. v.d. Pol: 1 x per jaar gratis cyclamen.
Gazon maaien bij molen. Ron (doet sinds enkele jaren het onderhoud van het gazon
bij de molen) staat open voor wijzigingen (via molenstichting).
Dit jaar nog op oude manier.
Dorpscontactpersoon. Andries heeft met Bas v.d. Hoogen overleg gehad over de
vervolgprocedure om een dorpscontactpersoon re kunnen aanstellen.
Van de 4 oorspronkelijke potentiele kandidaten zijn er nog 2 over.
Volgende week weer opnieuw overleg met Andries (met de 2 nog geïnteresseerde
kandidaten). Evt. ook als duobaan.
Molen: voorbereiding voor bouw is volop in de gang;
startdatum met PR moment nog niet bekend.
Welke molenaar is nog niet bekend. (zie artikel in krant) (dd. 17-1-2017)
Complimenten over kerstverlichting.

4.

Ingekomen stukken
Geen nieuwe post (alles is al doorgestuurd)

5.

Aandachtspunten voor bestuur in 2017

Aan allen: nadenken hierover voor volgende
vergadering (10-01-2017). Concreet uitwerken.
Dit is het belangrijkste onderdeel voor dit overleg.
Andries heeft hiervoor een korte agenda samengesteld die vanaf de volgende pagina
wordt weergegeven en uitgewerkt.

www.terwolde.net
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Om de vergadering vooraf wat structuur te geven benoem ik enkele zaken waar wij over
gaan spreken. Drie leden van het bestuur hebben vooraf punten van aandacht en/of
ideeën gegeven voor de agenda van 17/01/17. Deze zijn te lezen in de mails verzonden op
06/01/17 van Pieter, 21/12/16 van Gerard en 02/01/17 van Andries, lees deze vooraf even
door.
Daarnaast geef ik enkele opdrachten vooraf om alvast wat na te denken. Wil je de
antwoorden opgeschreven meenemen naar de vergadering?
Verder:

 Het functioneren van het bestuur en de vereniging is voor een deel
vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit houdt in:
regelmatig bestuursvergaderingen houden en verantwoording afleggen aan
de leden op een algemene ledenvergadering.
Statuten wijzigen is kostbaar en niet wenselijk, dus een ledenvergadering
blijft een verplichting.
Het regelmatig vergaderen van het bestuur kan anders worden ingevuld.
Dit zal afhangen van onze taakstelling voor de komende tijd. Eventuele
discussie volgt later.
 De algemene doelstelling van onze dorpsbelangenvereniging was:
“Het zich inzetten voor de leefbaarheid van Terwolde e.o. in de breedste zin
van het woord en tevens Terwolde e.o. vertegenwoordigen naar de
overheid en andere organisaties”.

www.terwolde.net
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De vraag: Is deze doelstelling nog steeds de juiste?  Algemene conclusie is dat de in 1981
beschreven doelstelling en bijbehorende uitwerkingen nog steeds verrassend actueel zijn.
Opdracht:
Bepaal vooraf of deze doelstelling nog steeds geldt.
Schrijf een aangepaste of andere doelstelling op als je vindt dat hij niet meer voldoet.
De vraag: Hoe zetten wij een doelstelling om in concrete uitvoering? Dit geldt ook voor een
gewijzigde doelstelling.
Opdracht: Bedenk minstens 3 aandachtsgebieden (meer mag) waar wij ons mee bezig
kunnen/willen houden. Dit kan van hele praktische eenvoudige dingen tot grotere langduriger
zaken zijn, alles is goed.
Tijdens het uitwerken van alle ideeën van alle deelnemers ontstond vanzelf een opzet voor een
toekomstig “Meerjaren Beleids Plan” voor de Vereniging Dorpsbelangen in de periode 20172020.

www.terwolde.net
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Aandachtspunten 2017-2020:
1. Nieuwbouw; veel problematiek. Gemeente is onduidelijk; dus geen acties. Volgende
keer inhoudelijk uitdiepen en acties benoemen.
2. Bloembakken (het behoud van….)
3. De Ontmoeting moet blijven.
4. Meer leden bij Dorpsbelangen; meer mensen erbij betrokken krijgen. Meer burgers
betrekken bij Dorpsbelangen.==> Ledenwerving. Hoe doet Nijbroek dat? (meer leden
procentueel)  actief werven
5. Acties voor leefbaarheid koppelen aan ledenwerving.
6. Positie (beschikbaarheid) van Dorpshuis in het dorp. DB mediëren tussen AST en
school. Beheer overdag.
7. Twelloseweg: andere indeling voor snelheden.
8. Openbaar Vervoer; mobiliteit.
9. Aankleding van dorp: veel rommel (muziektent).
10. Hondenpoep  concrete acties opstarten.
11. Maaibeleid; burgerparticipaptie.
12. Sociale media.
13. Glasvezel.
14. Energiebeleid.
15. Dorpscontactpersoon.
16. Jeugd betrekken; opvang voor jongeren (spreekuur voor wijkagent in dorp). Via
sportvereniging; etc. jeugdwerk.
17. Mediatie, procesbemiddeling.
18. Bandijk (snelheden); handhaving.
19. Sociaal domein (eenzaamheid; ouderen;) dorpscontactpersoon
20. BOTS laten herleven.
21. Overzicht maken met kernwaarden van bewoners (wie is waar goed in?)

Dit is een mooi resultaat dat duidelijk aangeeft dat we voor Dorpsbelangen nog voldoende
activiteiten zien waaraan gewerkt kan worden.
In het algemeen zal onze aanpak moeten gaan wijzigen van reactief naar proactief.

Hoe nu hiermee verder?
Het mag duidelijk zijn dat we niet aan 21 activiteiten gelijktijdig kunnen gaan werken.
Daarom is bij deze notulen een overzicht van deze 21 punten bijgevoegd met aan allen de
volgende opdracht:
Geef aan wat jij het belangrijkste vindt om het komende jaar op te starten. Geef die actie 10
punten; geef vervolgens jouw 2e keuze aan en geef die 9 punten; jouw 3e keuze 8 punten en zo
door tot jouw 10e keuze met 1 punt.
Geef heel kort aan waarom je dat zo belangrijk vindt.
Acties die al lopen, maar we willen behouden kun je overslaan; tenzij je die actie nog verder wilt
uitbreiden.

www.terwolde.net
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Bij de volgende vergadering kunnen we dan alle punten verzamelen en een gezamenlijke
prioritering vaststellen.

De belangrijkste activiteiten moeten we dan verder een voor een gaan uitwerken en aanbieden

6.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Wie van gemeente verantwoordelijk voor psychiatrisch opvang? Anita zal dit uitzoeken.
Act.2017-002

7.

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