Vergadering d.d. 4 december 2017

DB-2017-11

Aanwezig: Andries, Henk W., Gerrit, Jan Reinder, Gerard, Anita, Pieter
Afwezig:
Henk P.
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 (6-11-2017)
Ingekomen stukken
Nieuws voor de website
Facebook acties en reacties.
Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017-2020
a. Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
b. Plannen van Aanpak per actiepunt.
c. Toekomstige indeling bestuur / werkwijze.
8. Dorpscontactpersoon voortgang
9. Komende acties
a. Molen voortgang
b. Pinautomaat
c. BOTS
d. Muziektent
e. Kerstmarkt
f.
Kerstverlichting
g. Vergaderkalender 2018
10. Rondvraag en nieuws uit Terwolde
11. Sluiting

1.

Opening/Mededelingen
Andries komt wat later.

2.

Wijzigingen/aanvullingen op de agenda
Pieter geeft aan dat er in januari een evaluatie van de MFA gepland wordt. Vanuit
Dorpsbelangen zullen PN + AK + dorpscontactpersoon bij evaluatie t.a.v. het gebruik
MFA aanwezig zijn..
Kerstmarkt op 21 december: 19 clubjes (verenigingen) hebben zich al aangemeld;
Lucia regelt alles; nog nodig: CD-speler voor het afspelen Terwolds volkslied.
Aanwezig: AB; GB; HW; PN.
Alle wensen (electra, etc.) doorgeven aan Lucia.
Banner: Wordt lid van Dorpsbelangen Terwolde
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Kijken voor CD-speler.
Vergunningen zijn goedgekeurd.
Facebook is aangepast: zaterdag 9 naar vrijdag 8 (ophangen kerstverlichting)

3.

Verslag vorige vergadering (10-10-2017)
Glasvezel:
N.a.v. straalverbinding: op 30-11 pas 32%. (Nunspeet / Ermelo.)
Nu 32 van 80 aanmeldingen zijn aangesloten; veel plekken ontoegankelijk; aansluiten
ligt stil door ziekte aansluiter. Steveca wil eruit stappen.
Fa. Beekman wil het restant evt. overnemen.

Fietstocht: Andries en Gerrit ook aanwezig.
Meer melden op Facebook: ook kleine stapjes melden.
Stamppot (De Ontmoeting) was lekker; 45 personen aanwezig.
22 december kerstdiner bij de Ontmoeting.
Verzorgd door vrijwilligers; nu 38 aanmeldingen.

4.

Ingekomen stukken
Wiebe, Lucia, Peter en Pieter bij voorlichting “Mijn buurtje“ geweest. Zij gaan alle
drie een 3-daagse cursus volgen. Ook deelnemers uit andere kernen gaan cursus
volgen.
Klarenbeek; Wilp, Voorst en Terwolde gaan starten.
Start kan gepland worden. Volgende bijeenkomst op 13 december.
Muziektent: let op 2 Japanse dennen. 2 nieuwe stalen bankjes komen erbij. (zijn
aangevraagd bij gemeente en toegezegd). E. Kluin is bezig met schilderen en maakt
snoeiplan voor bomen bij muziektent.
Actiepunt Fleurig Terwolde (GB)
Fleurig Terwolde: nu 22 bakken in beheer. Stukje op website moet nodig aangepast
worden. GB maakt nieuw stukje tekst voor de website.
Er zijn per jaar 3 plantrondes:
Totaal kosten ca. 1000 euro per jaar.
Inkomsten: sponsoring: 850 euro; nog 150 euro tekort per jaar.
Kosten ca. 50 euro per bak per jaar.
PN en GB werken dit verder uit.
Aandachtspunt: banken (onderhoud) aanpassen bij nieuwe website.
Ook zwerfvuilactie beschreven.

www.terwolde.net
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Hondenpoep:
Helemaal compleet 450 euro per bak + zakjes, etc.
Bericht van Lucia over Voorster verkeersbeleid aangekaart door nieuwe bewoners
Kleine Emaus.
Dit moet met de nieuwe bewoners besproken worden. AK regelt dit.
Buslijn 170: Bij bus richting Epe: is ook regelmatig te vol.
Buslijn 171: zelfs tweede bus is regelmatig te vol. Leerlingen blijven staan.
AB maakt stukje voor Facebook. GB als contactpersoon.
Vlogger: Pieter heeft filmpje via dorpscontactpersoon naar gemeente gestuurd.
Voorst onder de loep
Avond over inzichten over Terwolde, verzameld na diverse interviews. Ergens in januari.
Nieuwsbrieven hierover worden door AK doorgestuurd.
Muziektent:
Subsidie op renovatie dorpshuizen (elektrisch deel; rollater-toegang; deuren; alarm; )
Ook voor evenemententerrein is subsidie beschikbaar. Lucia gaat dit samen met
gemeente oppakken.
MMM (Mega Muziek Marathon) iemand van DB bij organisatie t.b.v. restauratie
muziektent.

5.

Nieuws voor de website
Geen nieuws i.v.m. herbouw website.

6.

Facebook acties en reacties
We moeten meer melden op Facebook.

7.

Prioritering actiepunten Dorpsplan 2017 – 2020
a. Prioriteitenlijst gekoppeld aan bestuursleden
• Zie tekst bij punt 4.

8.

Dorpscontactpersoon voortgang
Lucia :
-

is bezig met:
kerstmarkt
mijn buurtje
Subsidieregelingen
Uitwisselingen dorpshuizen.
Hoort veel; heeft veel plannen;
DB en Tamara leggen elk max. 100 euro per organisatie bij (kerstdiner)
Lucia uitnodigen voor volgende vergadering.

www.terwolde.net
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9.

Komende acties
a. Molen voortgang
Vrijdagochtend kap takelen; tegelijkertijd kerstverlichting hangen.
b. Pinautomaat
Ligt gevoelig; gesprekken lopen.
c. Muziektent
Zoeken naar geld; renovatie-offerte is nog niet binnen.
d. Vergaderkalender 2018
Voorstel is door iedereen goedgekeurd.
e. Kerstmarkt
DB: flyer en banner

10.

Rondvraag en nieuws uit Terwolde
2 nieuwe leden; (wegens verhuizing ook 1 adres eraf.)
Nieuwbouwplan; parkeerplekken voldoen aan normen; alleen plekken zijn ongelukkig .
AB zal mailtje hieraan wijden (te verwachten parkeerplekken).

11.

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

Volgende vergadering:
Maandag 8 januari 2018

Aanvang: 19.45 u.

Plaats: d’Olde Schole

www.terwolde.net
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