Vergadering d.d. 9 mei 2017

DB-2017-05

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Henk W., Gerrit, Jan Reinder, Gerard, Anita
Afwezig:
n.v.t.
Gasten:
Lucia Kiesbrink; Herbert Kok.

Locatie: d’Olde Schole
Aanvang: 19.45 u.

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

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (04-04-2017) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
AST - Dorpshuis
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
Dorpscontactpersoon voortgang
Algemene Leden Vergadering 2017 Terugblik
Komende acties
a. Molen voortgang
12. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
13. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
DORPSCONTACTPERSOON
Lucia kiesbrink stelt zich voor.
Vanuit St. Tamara heeft Lucia al een verbindende functie. Het idee voor
dorpscontactpersoon kwam via Jurgen.
Er gebeurt al veel in Terwolde, maar het is veel handiger om een nieuwe persoon als
dorpscontactpersoon te gebruiken.
Lucia heeft al contact gezocht met Anita Huisman (dorpscontactpersoon in Wilp) en
gesproken over inhoud van functie. Insteek op samenwerking met andere
dorpscontactpersonen. Met meerdere verenigingen samen iets te doen.
Dorpscontactpersoon heeft een neutrale rol.
Al goed bekend met subsidie mogelijkheden. Wel mogelijkheid om terug te vallen op DB.
Ook hier: samenwerking.
Lekker druk is gewenst (naast huidige baan).
Gezamenlijke agenda (van alle verenigingen, groepen, steek- activiteiten, etc)
Doelgroep: 30-40 jarigen: energiek; druk; nieuwe ideeën.
Lucia heeft er veel zin in; Bas v.d. Hoogen wil graag helpen; heel enthousiast.
Vervolg: intern nabespreken; contact met Bas; afspraak bij gemeentehuis; dan
benoemen en pas dan een PvA (eerst 2 jaar).
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Nabespreking: Bij iedereen een positieve, enthousiaste, energieke indruk. Kan goed
organiseren.
Besluit: DB accepteert haar als kandidaat.  vervolgacties opstarten.

ENERGIE:
Herbert Kok en Kelvin (Maximaal Advies)
Doel: Energiebeheer & besparen in dorp. (zonnepanelen; LED; etc)
Gemeente zet hoog in op energie(beheer). Vb: Energierijk Voorst.
Binnen dorp moet dit vanuit burgers komen.
Maximaal Advies: Herbert: 6 jaar bij Nuon gewerkt. Nu samen met ondernemers en
particulieren om samen via bijv. verduurzamen van energie om bepaalde doelen te
bereiken. Verder ook analyses maken.
Inhoud: Breed scala van mogelijkheden. Totaalplaatje van energiehuishouding is
belangrijk.
Herbert zal een presentatie aan Dorpsbelangen sturen.

2.

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

3.

Verslag vorige vergadering (04-04-2017)
Prioritering acties op volg verg.

4.

Ingekomen stukken
Whats app buurtpreventie

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.

Facebook acties en reacties
Whats app buurtpreventie
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7.

AST – Dorpshuis
PN: Contact gehad met Tom van Mourik.
Graag overleggen met alle gebruikers  Bestuur AST

8.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
In verband met afwezigheid van 2 bestuursleden is dit punt doorgeschoven naar de
vergadering van 6 juni 2017.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Zie inleiding

10.

Algemene Leden Vergadering 2017

(Terugblik)

Mooi stuk in Voorster Nieuws.
Toenemend aantal jongeren in groep aanwezigen (ook bij molenstichting).
Nieuwbouw: bij gemeente vragen andere verdeling van bouwen: vrije kavels; koop en
huur. Meer sociale woningbouw.
AK maakt hiervan bericht naar gemeente.

11.

Komende acties
a. Molen voortgang
Zijn bezig. 13 mei: landelijke molendag (weekend).
12.00 – 16.00 met ijskarretje: voorlichting geven met bouwplannen.
15 mei: bijeenkomst stichting + gemeente + molenbouwer (in tent bij molen)

b. Pinautomaat
PN gebeld door Dhr. v. Rhee (RABOBANK).
Gebruik wordt steeds minder; i.c.m. opblazen van pinautomaten  sluiten.

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Bij komende kermis bestaat SVT 50 jaar. Speciale aandacht.
Vertonen dorpsfilm in tent (vrijdag?)
Veel rotzooi boven in toren van kerk; wordt niet meer schoongemaakt (door gemeente)
Mailtje naar gemeente  Geja

12.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de
vergadering om 22:30 uur.
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