Notulen vergadering PB d.d. 15 januari 2018
Aanwezig: Evert Slager, Jan Obe Hobbema, Robert Rook, Harold Rook, Peter Dreves, Engel Sinke,
Jenny Boersma
Afwezig: Sylvia Wind
1. Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen, en in het bijzonder Robert, welkom.
2. Vaststellen agenda
Wordt vastgesteld
3. Notulen en actielijst vergadering van december
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld
Actielijstpunten:
- Bewegwijzeringsbord: teruggeplaatst in beton/mogelijk iets hogere kosten
- Slechte mobiele ontvangst: navraag leverde niets op. Contact met Boei en KPN opnemen
- Strooibeleid gemeente: vraag is bij de gemeente neergelegd en er komt terugrapportage
- Bankrekening derden: er is overleg geweest: Peter/Els en 2 mensen van CWO en alle
opties zijn besproken. De meest praktische oplossing is dat PB een extra rekening opent
t.b.v. de CWO gelden. Er worden bindende afspraken over gebruik en
verantwoordelijkheid hiervan gemaakt. Bovendien moet er bij de KvK iets worden
aangepast. Het besluit wordt genomen(unaniem door aanwezigen en Els via de app) dit
te doen. Evaluatie na een jaar.
Actielijst wordt geactualiseerd
4. Aanrijroute vrachtwagens Coop
De situatie ter plekke werd uitvoerig besproken. Is eerder bespreekpunt geweest. Toen is er
uiteindelijk niets veranderd. Bewoner heeft probleem met de gemeente en voelt zich niet
gehoord. Lastig om als PB iets voor indiv. bewoners te doen-precedentwerking. Besloten om
gemeente te schrijven en vragen om er nog weer aandacht aan te geven.
5. Besluit matrix dorpsplein
Positieve reactie op genomen besluit. Details over de financiële paragraaf bij dit besluit is
voor de aanwezigen niet goed controleerbaar. Els wordt gevraagd daar later uitleg over te
geven.
6. Hekwerk evenemententerrein
Akkoord met voorstel van gemeente om het volledige hekwerk te verwijderen.
7. Ingekomen stukken
- Manifest: gaat niemand naar toe. Wel wordt OVKK uitgenodigd in de maart vergadering
nader kennis te komen maken.
8. Invulling programma openbare ledenvergadering 22 maart/jaarverslag
Engel schrijft en leest jaarverslag.
Invulling: Vitens vragen informatie te geven over alles rondom water/waterwinning/ hoe het
uiteindelijk bij ons uit de kraan komt. Verder de aanwezigen vragen welke wensen zij hebben
t.a.v. PB en de woonomgeving.(kan later worden verwerkt in een nieuw dorpsplan)
Aandachtspunt nog: kascontrole commissie: wie ?en vervanging?
En de aankondiging in de NB 2x.

9. Actualisering dorpsplan
Het dorpsplan dateer uit 2013 en moet nodig een update krijgen. Voorstel is om daar t.z.t. in
klein comité een aanzet toe te gaan geven. Maar pas na de openbare ledenvergadering die
mogelijk nog items oplevert die meegenomen kunnen worden in het plan.
10. Rondvraag
- Evert: RTV Oost heeft opnames gemaakt en uitgezonden van het carbidschieten
- Harold/Evert: prima verlopen oud en nieuw en oudejaar huisjes. Een wanklank: het
verbranden van verboden geverfd hout en afval. Jammer en het was nog wel gedaan
door iemand van buiten ons dorp.
11. Sluiting
Engel bedankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
Actielijst:
Harold+Jan Obe: camping eigenaren benaderen over bestrijding hondenpoep
Els+Jenny: brief opstellen over teleurstelling en versturen naar Chris
Engel: bijwonen bijeenkomst vervanging openbare verlichting
Jenny: contact zoeken met Boei en/of KPN over problemen met mobiele ontvangst+ klager
antwoorden
Jenny: gemeente schrijven over aanrijroute bij Coop + klager antwoorden
Jenny: Kor en Chris uitnodigen volgende vergadering
Jenny: OVKK uitnodigen voor maart vergadering
Engel: Vitens vragen voor openbare ledenvergadering
Engel: jaarverslag schrijven
Jenny: gemeente informeren akkoord verwijderen hekwerk
Els: wie zit in kascommissie/kascontrole regelen/ vervanging zoeken
Peter/Els: alles rondom de extra bankrekening afhandelen
Els: controleren financiële paragraaf bij matrixbesluit
Engel: na overleg met Els: contact maken met Ellen Mooiweer en haar uitnodigen en pers. Gegevens
zoals email en telefoonnummer vragen.

Robert Rook: smookie10@hotmail.com 0646443351

