Vergadering d.d. 6 juni 2017

DB-2017-06

Aanwezig: Andries, Pieter, Henk P., Henk W., Gerrit, Jan Reinder, Gerard, 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.
8.
9.
10.

Opening/Mededelingen
Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Verslag vorige vergadering (09-05-2017) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
AST - Dorpshuis
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020 (belangrijkste deel)
Dorpscontactpersoon voortgang
Komende acties
a. Molen voortgang
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
1. Waterkamer vanaf 16 juni open (4-8 personen) zie: www.hoogwaterkamer.nl
Kamers op Kolkenstein Hoogwaterkamer Escaperoom
Bandijk 35
7396 NC Terwolde
Tel: 06 25 38 30 75
hoogwaterkamer@ijsselhoeven.nl

2. Dorpscontactpersoon en Visie/plan van aanpak
Bij gemeente geweest (AK + PN + Lucia) met Bas v.d. Hoogen. Lucia kan benoemd
worden per 1 juli. Er moet nog een plannetje ingediend worden. Feitelijk is ze al
benoemd en al begonnen. Starten met idee over communicatie (samen met P. v.
Vlijmen) ; website moderniseren; Facebook gebruiken. Website “ www.Mijnbuurtje.nl ”
; gemeente wil waarschijnlijk hierin investeren. Centrale agendafunctie. Lucia heeft al
eigen mailadres onder www.terwolde.net en toegangscodes om de inhoud bij te
werken. Starten met bezoeken aan alle verenigingen. Dwarsverbanden leggen. Daarna
op niveau van buurten en straten.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
n.v.t.
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3.

Verslag vorige vergadering (09-05-2017)
Geen opmerkingen

4.

Ingekomen stukken
n.v.t.

5.

Nieuws voor de website
n.v.t.

6.

Facebook acties en reacties
n.v.t.

7.

AST – Dorpshuis
n.v.t.

8.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
Het grootste deel van het overleg ging over het prioriteren van de verzamelde actiepunten.
Bijgevoegd is het nieuwe overzicht qua prioritering, een uitgebreidere tekst over de te nemen
acties en voor zover mogelijk de vanuit Dorpsbelangen toegewezen contactpersonen.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Zie inleiding

10.

Komende acties
a. Molen voortgang
Te volgen via Facebook.
b. Pinautomaat
RABOBANK:
Andries en Pieter hebben brief gestuurd; effecten van verdwijnen pinautomaat in
dorp. Terwolde nog niet aan toe aan verdwijnen automaat. Protest; Terwolde heeft
regiofunctie.
Dinsdag 13 juni overleg met RABOBANK. Doel: pinautomaat terug.
Waar dan wel?

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Bij de volgende vergadering is Pieter afwezig.

12.

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

www.terwolde.net
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