Notulen vergadering PB d.d. 14 februari 2017.
Aanwezig: Engel Sinke, Els Loek, Benny Tuin, Jenny Boersma
Afwezig: Janobe Hobma, Jolanda Akkerman, Harold Rook, Evert Slager
1. Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Vaststellen agenda
Om 20 uur komt mv. J. Terlien haar project JIJ toelichten
3. Notulen vergadering 16 januari 2017
Geen op/aanmerkingen
4. Ingekomen stukken/post/verslagen
- Engel/Els: vergadering van de PB ’s in de gemeente bijgewoond. Nuttig om elkaar te
leren kennen. Contact maken over een bepaald onderwerp is nu eenvoudiger.
- Uitnodiging vergadering gebruikers dorpshuis: Engel en misschien ook Els gaan (16-2)
- Tekenen contract Wetland/Gemeente over bouwen op groene hart: Jenny doet verslag
- Present heeft een nieuwe coördinator. Er is een vraag of we nog een keer een klus willen
doen.
- Uitnodiging van gemeente/politie om aan te schuiven in een bijeenkomst over het
brommer rijden en afspraken daarover. Wij vinden het belangrijk dat het brommer rijden
blijft bestaan. Maar om nou partij te worden/te zijn in zo’n bijeenkomst? Vorig jaar is dat
zonder PB ook prima gegaan. Els schrijft vragende brief over continuering gemaakte
afspraken en het antwoord zal dan bepalen of we ons wel aanmelden.
- Els heeft contact gehad met de gemeente over de entrees. Zij stuurt nog aanvullende
vragen naar de gemeente met het verzoek z.s.m. te antwoorden ter voorbereiding op de
inloop avond. G=Het moet wel een goede info bijeenkomst worden met gedetailleerde
tekeningen. 2 maart is een inloopavond voor alle inwoners. Er liggen dan tekeningen en
suggesties zijn welkom. Na discussie is besloten dat er geen persoonlijke uitnodigingen
worden verspreid. 2 x aankondigen in de Nieuwsbode moet voldoende zijn om de
aandacht te krijgen hiervoor. Jenny benadert de bieb en het dorpshuis voor info en het
verzoek om mee te denken. Zij zijn direct belanghebbende.
- Jolanda en Jenny zijn naar de inloopavond van BGL geweest. Belangrijk is om de
raadsvergaderingen goed te volgen. Dan weet je op tijd wat dreigt te gebeuren.
Mv. Jolanda Terlien wordt welkom geheten.
Zij vertegenwoordigt de stichting JIJ in onze gemeente en Sint Jansklooster is door de gemeente
aangewezen voor een project. Zij legt uit wat het doel is en hoe er wordt gewerkt. Het zijn
innoverende projecten met ambulante begeleiding en ondersteuning. Niet vergelijkbaar met
Timpaan. Wederkerigheid is belangrijk. Zij brengen groepen mensen met elkaar in contact en helpt
doelen te bereiken en dromen waar te maken/ innoveert en brengt samen. Het is vragen en geven.
Mensen kunnen wat voor elkaar gaan betekenen. Praktisch: er worden buurtcirkels gevormd.
Bedoeling is om in een wijk van het dorp een project te starten. Een groep van ongeveer 50 mensen.
Els noemt een mogelijke doelgroep wijk: Deel Bonkenhavenweg- van Ommenstraat. Mv. Terlien gaat
eerst zelf eens deze buurt verkennen en neemt dan met ons via email contact op. Daarna verder
praten. Van PB wordt eigenlijk alleen meedenken verwacht geen intensieve acties.
5. Entrees/dorpsplein/inloopavond bewoners
Is al besproken bij punt 4.

6. Buurtapp
Alles verloopt volgens tijdpad. Er wonen nog meer(3) agenten in ons dorp. Afspraak is nu
gemaakt om toch 3 wijkbeheerders aan te stellen( 2 agenten en 1 burger) Indeling in 4
wijken. Els mailt aan iedereen nog de namen van alle deelnemende agenten.
7. COW
Is niemand geweest
8. Update website/FB/Twitter
Benny gaat Dirk Jan Boes en/of Sylvia Wind vragen en uitnodigen voor volgende vergadering
9. Overleg dorpshuis/bieb
Is al besproken bij punt 4.
10. Aktielijst
- Timpaan: Jan heeft contact gehad via email
- Els heeft notulist gevraagd en heeft takenlijst verstuurd
- Jolanda is aftredend maar wel herkiesbaar(onder voorbehoud)
- Tekenen contract Wetland en gemeente: Jenny was aanwezig
- Voorzittersoverleg 9 febr.: Engels is niet geweest i.v.m. ziekte
- Contact natuurmonumenten over schoolproject: Harold???? Niet aanwezig
- Contacten buurtapp: Els en Evert hebben dit gedaan
- Overname FB: Jolanda en Benny moet nog plaatsvinden
- Watertoren verlichting: Engel heeft met Bertus gesproken. Hij wil het blijven doen maar
op voorwaarde van een vaste voorziening. Engel gaat hier nog over spreken met Vitens
of natuurmonumenten of St. Boei. Hij zal Bertus zeggen dat alles onder verantwoording
valt van PB. De verlichting gaat aan met corso en met Kerst/oud-en nieuw. Mogelijk
uitbreiding hiervan.
- Janobe fotograaf met corso? Niets over gehoord
- Jaarverslag: Engel heeft het gemaakt
OVKK; niets gehoord en niets mee gedaan. Op PM zetten nu niet interessant voor ons
11. Data vergaderingen
Gewone PB vergaderingen: maandag 20 maart en 24 april
Algemene ledenvergadering: dinsdag 4 april
Els reserveert Dorpshuis.
12. Rondvraag
Els: in maartvergadering agenda maken voor algemene ledenvergadering
Els: binnenkort datum prikken voor bestuur uitje
Els: algemene ledenvergadering moet 2 x worden aangekondigd in de Nieuwsbode
Els: infoborden bij entrees zijn verwijderd. Els zal Kor vragen
Engel: bordjes kerkdiensten nog actueel? Els vraagt Kor wie eigenaar is
Engel: de heer Smit heeft geklaagd over de aan te planten heg op de grens van natuurgebied
bij watertoren. Belemmert zijn uitzicht. Dit doet Vitens of Natuurmonumenten. PB heeft met
dat voornemen niets te maken gehad.
Els: moet het hek op het evenemententerrein nog worden gerepareerd? Nee, kan verwijderd
worden. Els bericht Kor.
13. Sluiting
Engel sluit de vergadering.

Actielijst: Oud:
Harold contact Natuurmonumenten over schoolproject
Janobe contact fotograaf/corso

Actielijst nieuw:
Jenny: bieb en dorpshuis informeren plannen dorpsplein
Els: email aan Kor over brommer rijden: is er sprake van continuering bestaande afspraken? Of zijn er
nieuwe regels te verwachten Vooralsnog geen aanmelding van participeren PB .
Els: email aan Kor en Chris met aanvullende vragen over de schetsen en presentatie op inloopavond.
Els: email aan Kor over het verdwijnen van de info borden
Els: email aan Kor over wie eigenaar is van de kerkdiensten bordjes
Els: email aan Kor dat hek evenemententerrein verwijderd kan worden.
Els: email aan allen met de namen van de agenten die meedoen in de app. Els: stukjes Nieuwsbode
over inloopavond
Els: 2x advertentie Nieuwsbode algemene ledenvergadering
Els: reserveren dorpshuis 20 maart, 4 april en 24 april
Benny: social media updaten vragen aan Dirk Jan Boes en/of Sylvia Wind en hen uitnodigen voor
volgende vergadering
Benny/Jolanda: overdracht FB
Engel: contact over verlichting watertoren met Bertus(verantwoordelijkheid) en met
Vitens/Natuurmonumenten/St. Boei over voorzieningen.
Engel: agendapunt volgende vergadering: agenda algemene leden vergadering

-

