Vergadering d.d. 10 oktober 2017

DB-2017-09

Aanwezig: Andries, Henk P., Henk W., Gerrit, Jan Reinder, Gerard, Anita
Afwezig:
Pieter (ziek)
Gasten:
n.v.t.

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 (05-09-2017)
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
a. Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
b. Toekomstige indeling bestuur / werkwijze.
8. Dorpscontactpersoon voortgang
9. Komende acties
a. Molen voortgang
b. Terugblik overleg AST
c. Pinautomaat
d. Terugblik Matanze festival en Open monumentendag
e. Muziektent
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Pieter ziek.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
e

Vergaderavond  terug naar 1 maandag v.d. maand vanaf november (6-11)

3.

Verslag vorige vergadering (05-09-2017)
Gerrit was bij het vorig overleg niet aanwezig (ten onrechte vermeld als aanwezig)
N.a.v. overleg met AST: Lucia is op gesprek geweest bij AST. AST is zeer zeker bereid om mee
te denken en initiatieven ondersteunen.
Wijbe heeft op hun verzoek (AST) de ruimte in de Olde Schole voor de vrijdag voor de
mantelzorg vrijgegeven.
Lucia heeft het ook gehad over het meubilair.
Als Dorpsbelangen zijn we benieuwd naar de gebruikersbijeenkomst van AST.
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Andries is met Lucia bij de bijeenkomst “dorpenplatform” geweest met alle dorpscontactpersonen
en belangenverenigingen. Het was volgens Andries een moeizame avond.
Gesproken over www.mijnbuurtje.nl. Binnenkort in gemeentehuis een tweede ronde
(voorlichting over mijnbuurtje.nl).
Lelystad (vliegroutes) besproken. Wellicht via procedurefouten in 2009 een vertraging te regelen
tot 2023.
Niet veel animo om geregeld in deze samenstelling bij elkaar te komen.
Internet in buitengebied: Nog slechts een paar personen met traag internet (bomen, etc.). De
actie “internet in buitengebied” wordt hierbij afgesloten.
Overleg tussen dorpscontactpersonen van verschillende kernen blijft.
Locatie-onderzoek RABO-bank geweest bij verschillende opties voor (her)plaatsing pinautomaat.
Nog geen keuze gemaakt.

4.

Ingekomen stukken
Henk Panhuis niet in verzendlijst  aanpassen

5.

Nieuws voor de website
Wiebe Voois, Peter v. Vlijmen, Lucia overleggen  GL organiseert dit overleg om te bespreken
in welke samenstelling de vernieuwing van de website het best kan worden opgepakt.

6.

Facebook acties en reacties
Plannen voor nieuwbouw mogen op Facebook & website. (AK regelt dit)

7.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
a. Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
Nieuwe versie rondsturen. PvA punt 2 als voorbeeld rondsturen.
Het is de bedoeling dat bij de volgende vergadering alle Plannen van Aanpak gereed (of
in elk geval gestart zijn). Als voorbeeld zal bij deze notulen een PvA voor meer leden
(actiepunt 2) bijgevoegd worden. Kijk dus goed in het overzicht (bijlage “overzicht
prioritering na overleg 10-10-2017”) waar jouw naam staat en begin aan het PvA of start
samen met de andere(n).
Hopelijk zijn alle PvA’s volgende verg. klaar.
b. Toekomstige indeling bestuur / werkwijze.
Dit zal volgende vergadering bij het bespreken van alle Plannen van Aanpak aan bod
komen.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
Lucia is bezig met:
• 21 december (kerstmarkt)
• Vergunning voor kerstmarkt.  wie vraagt dit aan? (AK overlegt dit met
dorpscontactpersoon)
• Website vernieuwing.
• Vrijdagmiddag activiteiten uitbreiden (i.s.m. school)

www.terwolde.net
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•
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•

9.

Overleg met Wijbe over het bakken van taart en uitdelen op vrijdagmiddag door
leerlingen van de school.
Barbezetting mag consumpties op DB boeken.
6 oktober taart uitgedeeld bij Ontmoeting (Ouderendag)
Gesprekken met verenigingen en groepen, personen om zich te introduceren.
Bus vaak vol tijdens aanvangtijden school.
In verenigingsbestuur Vrienden van de molen.

Komende acties
a. Molen voortgang
Gemeente zorgt voor nieuwe bank en tafel bij de molen.
b. Terugblik overleg AST
Zie eerder bij n.a.v. verslag vorige vergadering
c.

Pinautomaat
Zie eerder bij n.a.v. verslag vorige vergadering

d. Terugblik Matanze festival en Open monumentendag
Niet erg druk (slecht weer). Wel geld overgehouden vooral door Molenkrant (advertenties)
Toch tevreden.
e. Muziektent
Geen voortgang
f.

Nieuwbouw
Nieuw plan gemeente: vrije sector, huur, goedkope en duurdere woningen. (totaal 21
woningen)
CPO is van tafel.
30 belangstellenden (mailinglijst)
Start met uitgifte vrije sector kavels.
Na 3D visualisatie huurwoningen en goedkope koopwoningen ( < 200.000) een inloopavond
voor belangstellenden.
Verwachting: eind van jaar info in krant; begin volgend jaar inloopavond.

10.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
Volgende vergadering DB wordt gehouden op maandag 6 november,

11.

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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