Vergadering d.d. 4 april 2017
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Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Henk W., Gerrit, Jan Reinder
Afwezig:
Gerard, Anita
Gasten:

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (07-03-2017) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
Dorpscontactpersoon voortgang
Algemene Leden Vergadering 2017 (10 april 2017)
a. Pers
b. Financiële stukken (kascommissie )
10. Komende acties
a. Molen voortgang
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
•
•
•
•

Er zijn diverse afzeggingen voor de jaarvergadering binnengekomen.
Evert Kluin vraagt waar het wapen van Terwolde en de oorkonde Terwolde 1050
zijn. Andries overlegt dit met Gerard.
Het is wenselijk om A.S.T. – dorpshuis als vast agendapunt op te nemen.
Op 22 april 2017 is de officiële uitreiking van het 1e fotoboek ‘TERWOLDE’. De
feestelijke uitreiking van het 1e boek, aan onze burgervader, is om 14:00 uur bij
Kriebelz.

•

Internationale Kunstmanifestatie langs de IJssel van Doesburg tot Kampen
Deze zomer, van 15 juni tot 24 september, vindt langs de hele IJssel het
kunstevenement IJssel biënnale plaats. Het is een initiatief van het Kunstenlab in
Deventer. Stichting IJsselhoeven doet daaraan mee met een pop-up museum over
de IJsselvallei op boerderij Kolkenstein aan de Bandijk in Terwolde, onder de naam
'Kamers op Kolkenstein'.
In kamers die op de deel zullen verschijnen, laten we verschillende aspecten van de
IJssel zien, zoals de geschiedenis van een aantal families uit de streek, bijzondere
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verzamelingen, voedsel en gewassen, kunst, documentatie en er komt een
speelkamer.
In de kapschuur richten we een echte 'escape room' in, de hoogwaterkamer en ook
rondom het erf zal nog het een en ander te zien zijn. Het bestuur van Dorpsbelangen
Terwolde is gevraagd de 'escape room' te testen. Dit zal half mei plaats vinden.
Kijk op https://www.facebook.com/kamersopkolkenstein/ (externe link) voor actuele
informatie.
Kamers op Kolkenstein is tussen 15 juni en 24 september, zes middagen in de week
open voor publiek. Dit zal een heel divers publiek zijn, oud en jong, mensen uit de
streek, gezinnen, maar ook kunstliefhebbers en mensen van verder weg.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Toevoegen: buslijn Epe – Terwolde – Twello/Deventer
Vanuit de Gemeente Voorst kwam het verzoek om onze visie te geven over het
eventueel wijzigen van buslijn 170 naar Twello en buslijn 171 naar Deventer. Het
bestuur is van mening, dat Twello uit de route halen een enorme misser zou zijn.
Belangrijke centrumfuncties van Twello voor bewoners van het achterland zijn: medische
zaken (fysio, consultatie, tandarts enz.),winkelen en markt, onderwijs (AOC en straks
Veluws College). Voorkeur heeft de huidige dienst te handhaven, omdat studenten AOC
vanuit Deventer en winkelend publiek naar Deventer mogelijkheden te bieden.

3.

Verslag vorige vergadering (07-03-2017)
Er zijn geen op- en/of aanmerking. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de
samensteller.

4.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Afzeggingen voor de ALV zijn opgenomen onder
agendapunt 1.

5.

Nieuws voor de website
De aankomende bijeenkomst over snel internet op 19 april 2017 in het dorpshuis van
Nijbroek opnemen, aanvang 19:30 uur.

6.

Snel internet
Op donderdag 23 maart j.l. is er een bijeenkomst geweest over het project ‘snel internet’
in onze regio. IB-Voorst gaf tekst en uitleg aan de besturen van de belangen verenigingen van Welsum, Nijbroek en Terwolde. Gezien de deadlne van 1 april is snelle actie
echt noodzakelijk om nog tot realisatie van het project te komen. Op 19 april a.s. is er
een bijeenkomst voor alle belangstellenden in het dorpshuis van Nijbroek. Andries zal
een stukje c.q. uitnodiging in het Voorster Nieuws plaatsen.

www.terwolde.net

Blad 2 van 3

DB-2017-04

7.

Facebook acties en reacties
Reactie: Als reactie op ons bericht op facebook van de komende ALV heeft de
molencommissie gereageerd en ze willen graag, tijdens de ALV, een toelichting geven
op de voortgang van de herbouw van de molen.
Acties: Bijeenkomst op 19 april 2017 over het project snel internet op facebook
plaatsen.

8.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
In verband met afwezigheid van 2 bestuursleden is dit punt doorgeschoven naar de
vergadering van 2 mei 2017.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Ondanks het positieve gesprek met de gemeente Voorst hebben de 2 gegadigden zich
terug getrokken als kandidaten voor de functie van dorpscontactpersoon (DCP). Het
bestuur betreurt dit besluit zeer, mede omdat er veel vertrouwen was in beide personen
om de functie van DCP goed te vervullen. De vacature zal opnieuw uitgezet worden.

10.

Algemene Leden Vergadering 2017

(10 april 2017)

a. Pers:
Andries heeft het persbericht verstuurt.
b. Financiële stukken:
Het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de kascommissie.
c. Snel internet:
Gerrit zal meer vertellen over het project ‘snel internet’.
d. Afwezig bij ALV:
Henk Panhuis, Jan Reinder Voois (werk) en Anita Boon.

11.

Komende acties
a. Molen voortgang
De bouw is gestart. Nieuws over de voortgang en verdere mededelingen is te volgen
op facebookpagina van ‘Herbouw molen De Ooievaar Terwolde’,

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Er heeft een snelheidsmeter gestaan de aan Dorpsstraat, nabij de snackbar en aan de
Everwijnstraat. Dit is gebeurt op initiatief van de politie.

12.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 21:30 uur.

www.terwolde.net
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