Vergadering d.d. 4 juli 2017

DB-2017-07

Aanwezig: Andries, Henk P., Henk W., Gerrit, Jan Reinder, Gerard
Afwezig:
Anita, Pieter
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 (06-06-2017) en actiepuntenlijst
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
AST - Dorpshuis
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
Dorpscontactpersoon voortgang
Komende acties
a. Molen voortgang
11. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
12. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
De voorzitter heet allen welkom.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Kermis: Dit jaar bestaat de Stichting Volksvermaak Terwolde 50 jaar en organiseert Al die tijd de
kermis. De burgemeester zal aanwezig zijn bij de opening. Dorpsbelangen zal ook aanwezig zijn
en een envelop met 25 euro aanbieden.
Bijeenkomst Toekomstvisie Voorst: Weinig belangstelling bij bijeenkomst Toekomstvisie
Voorst (bij Kriebelz). AK is geweest. Er waren ca. 35 personen aanwezig.
Gemeente gaat nu omgevingsvisie schrijven.
Dorpscontactpersoon: lukt niet per 1 juli. Belastingdienst kan niet instemmen met plan.
Vertraging. Vandaag is Belastingdienst toch akkoord gegaan met voorstel.
Nieuwe startdatum 1 augustus. Contract met terugwerkende kracht per 1 juni.
Contract Ondertekening wordt persmoment.
Iedereen is nu akkoord.
Mijnbuurtje.nl: gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om dit op te starten.
Dit najaar opstarten na overleg tussen alle dorpscontactpersonen die dit voor hun dorp gaan
oppakken. Start in Terwolde: nov/dec.

DB-2017-07

Pinautomaat: overleg geweest met Rabobank. De overleggroep bestaat uit AK; PN; Tony L.;
Jurgen P.; Carla D.; + Rabobank.
Samen met Terwolde alternatief zoeken (locaties) IGA (Instore Geld Automaat).
Regelgeving t.a.v. plaatsing IGA is complex; nu in impasse.
Samen met Rabobank bespreken of regelgeving voor Terwolde aangepast kan worden.
Archipel zegt bij voorbaat al neen (t.a.v. evt. plaatsing in Olde Schole)
Mogelijkheden van pinbox bekijken.
Molen: de molen staat open op Open Monumentendag (9 september)
Dan wordt er ook een streekmarkt in Terwolde georganiseerd door gemeente.
Zaterdag 16 september: happening op Matanze met als doel om geld te generen voor de molen.
Extra fonds als reservepotje voor onderhoud in toekomst. Evt. ook voor bijgebouwtje.
Later oprichting van Vereniging Vrienden van de molen.

3.

Verslag vorige vergadering (06-06-2017)
Geen opmerkingen

4.

Ingekomen stukken
Buslijn 170: prima
Buslijn 171: onbekend; GB gaat dit navragen bij C.v.d. Linden

5.

Nieuws voor de website
n.v.t.

6.

Facebook acties en reacties
n.v.t.

7.

AST – Dorpshuis
Overleg op 5 september met DB: 20.00 u.
GL zal brief sturen aan AST met voorstel agendapunten en vraag voor aanvulling op
agendapunten.

8.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
n.v.t.

9.

Dorpscontactpersoon voortgang
Zie bij agendapunt 2.

10.

Komende acties
Kijken op website DB; vernieuwing loopt; commentaar?
Stuur dit dan naar: l.kiesbrink@gmail.com
Filmpje dijkverzwaring downloadbaar? GL zal dit navragen.
I.v.m. archivering.

11.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
n.v.t.

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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