NOTULEN VERGADERING PB 16 Januari 2017
AANWEZIG: Engel, Els, Evert, Harold, Janobe en Jolanda
AFWEZIG: Jenny en Benny
1. Opening:
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Vaststellen Agenda:
We laten de rondvraag staan op punt 10
3. Notulen en Aktielijst:
Timpaan word doorverwezen naar Vitaal er zijn geen reacties binnengekomen bij
ons na stukje in Nieuwsbode. JAN zal dit melden aan Timpaan.

ELS vraagt Angeliek Apperloo nog een keer voor evt. Notulist.
Foute naam: Marc Lassche moet zijn Termeer.

ELS stuurt Taakverdelingslijst op.
JOLANDA zoekt zelf nieuw bestuurslid is nog niet zeker over aanhouden functie bij
PB.
Buurtapp. Michel Engel heeft geen interesse.
4. INGEKOMEN STUKKEN EN POST:
Brief van Wetland wonen betreffende ondertekening overeenkomst inzake
nieuwbouw Molenstraat. 18 januari 10 uur in dorpshuis. JENNY en JOLANDA
gaan hierheen.
Brief gemeente over goedkeuring financiën Matrix en bijgevoegd overzicht
koppengeld.
ENGEL gaat naar voorzittersoverleg op 9 februari.
Els heeft mail van gemeente over evenemententerrein. Er zijn geen
klachten over afgelopen feestdagen binnengekomen. Vergunningen
worden verleend en per keer bekeken betreffende tijden en regels.
Els heeft mail gestuurd over de bewegwijzering van St. Jansklooster op de borden
in omgeving naar St. Jansklooster. Gemeente geeft aan dit mee te nemen in de
plannen van entrees. Ook wat betreft fietsroutes.
Harold heeft mail gehad van Natuurmonumenten over contacten met scholen. Wij
Nemen aan dat dit besproken is en dat natuurmonumenten dit zelf met de scholen
zal regelen niet wij. Wij hebben de contacten gelegd. HAROLD zal contact met natuur
monumenten opnemen.

5. TOEKOMST AGENDA OMGEVINGSVISIE STEENWIJKERLAND:
Wij spreken af dit op de volgende vergadering te bespreken zodat iedereen
zich even goed kan inlezen in dit stuk. Eventueel iemand naar inloopavond?
Op 2 februari van 17.00-19.30 uur uur in de Burght te Vollenhove.
6. ENTREES EN DORPSPLEIN:
GESTEENTE TUIN: Els en Engel zijn met Cris Teurlings van de gemeente rond gegaan
in St. Jansklooster. Deze wordt gerenoveerd en er komen nieuwe parkeerplaatsen aan de overkant. De borden worden verplaatst (bv.coopbord) en op de
Barsbeek komt een wegwijzerbord naar gesteentetuin.
VENEWEG: De gemeente gaat kijken of er nog geld los te peuteren is bij de Provincie.
Er zijn voor de gemeente 2 speerpunten namelijk de entrees en het dorpsplein. Bij de
Veneweg zal niet veel veranderen. Er komen geen bomen om dat dit het landschap
verstoord en het te nat is. Bij de fietsenstalling komen bosschages. De bestrating gaat
eruit op de monnikenweg tot aan het huis met de vogel!! En dit wordt gras.
Aan de andere kant komt een bredere stoep.
JOHANNESKERK: Henk van Dalen (bewoner Leeuwte) sluit zich bij hun aan. Daar
worden het aantal borden teruggebracht naar enkele overzichtelijke. (het is nu een
wirwar aan borden) Er komt een rode band over de weg bij de oversteek naar de
Leeuwte en de strepen worden duidelijker gemaakt. Ook zal er een bord met pijl
komen.
DORPSPLEIN: Daar is veel enthousiasme over ze willen het helemaal op een hoogte
brengen en opnieuw bestraten. Maar eerst moet er overleg komen met Dorpshuis en
Bibliotheek. Dan overleggen we verder.
7. BUURTAPP:
Verschillende mensen zijn benaderd en enthousiast. ELS vraagt nog hr. Van Eerde.
JANOBE geeft aan dat de hr. Vruggink meedoet. ELS/EVERT maken plannen.
8. UITSTRALING PB OP FB EN SITE:
JOLANDA neemt contact op met Benny over de overname.
9. ELS stuurt de taakverdeling nog even rond.
10. RONDVRAAG:
Uitnodigen van Jolanda Terlien van JY voor de eerstvolgende vergadering dit zal
JOLANDA regelen.
Contributie; Els loopt tegen dubbele betalingen aan en vraagt aan bestuur of de

Namen die zij noemt de bestuursleden iets zeggen zoja dan kan zij deze mensen
benaderen.
Jolanda vraagt over de uitgave bij koppengeld aan het COV over 2016.
Dit was niet de afspraak. ELS vraagt na bij gemeente.
Jolanda vraagt of er nog aanvragen komen voor de Agenda op de site?
Niemand weet hier iets over JOLANDA doet navraag bij Benny.
Evert is benaderd door Bertus Smit over de lampen bij de watertoren die moeten
branden met kerst. Bertus geeft aan dat ze de verantwoording van PB zijn en vraagt
zich af bij wie hij moet zijn als er iets geregeld moet worden b.v. stukken lampen.
Hij wil met alle liefde dit blijven doen maar wil contact persoon. ENGEL gaat langs.
Ook kreeg hij vraag bij dorpshuis over het schoonmaken van de beelden die zijn ook
van PB. Zet dit even op de aktielijst.
Foto’s corso: Janobe is benaderd door de fotograaf met de mededeling dat het COV
niet wil dat hij de wagens fotografeert. JANOBE contact even met COV over achterliggende gedachte hierover.
11. JAARVERGADERING:
Voorstel om voor de pauze Cris Teurling iets te laten vertellen over de plannen van
PB betreffende de entrees en dorpsplein. Na de pauze kan evt. de buurt app. worden
gepresenteerd.
Data voorstel: 6 April ? een ieder moet hier nog op reageren.
ENGEL maakt jaarverslag (zie voorbeeld 2015 in de mail).
12. OVKK:
Moeten dit bij JENNY navragen.
13. VERGADER DATA:
14 februari?, 6 April?, 24 April? Een ieder moet hierover nadenken komt hier op
terug.
14. Wij sluiten de vergadering.

AKTIELIJST!! AANDACHTSPUNTEN!!
1. Buurt inlichten over Entrees en dorpspleinplan in inloopavond in Februari!!
2.

Beelden Dorpshuis. Bordjes van Kerken vernieuwen? Evt. met plannen entrees?

Ik heb wat namen met rood gecentreerd om dat dit aandachtpunten zijn voor diegene!!

