Notulen bestuursvergadering PB dd.11 februari 2019.
Aanwezig: Engel Sinke, Peter Dreves, Janobe Hobma, Els Loek, Evert Slager, Jenny Boersma
1.

Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom

2.

Vaststellen agenda
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

3.

Notulen en actielijst januari vergadering
Actielijst wordt bijgewerkt.
Notulen: 7c: misschien toch Olst/Wijhe uitnodigen i.c.m. Stadsbelangen??
Rondvraag contributie verhogen? Ja dat gaan we doen. Engel kijkt in statuten naar de
voorwaarden waaronder etc.
N.a.v. de vacatures en de gevoerde discussie over inzet, continuïteit, voortbestaan etc. wordt
er opnieuw gediscussieerd. De aanblijvende leden willen meer inzet en meer commitment
van allen en ook van de nieuwe bestuursleden. Daar moet veel aandacht voor zijn bij het
polsen van interesse bij nieuwe bestuursleden. Evert blijft nog aan tot het
evenemententerreinproject is afgerond. Peter wordt voorzitter en de overige leden houden
hun huidige functie. Els gaat met Ellen praten. Engel vraagt Harold wat hij heeft besloten.
Engel is niet herkiesbaar. Ook gesproken over de website die nog steeds niet actueel is.
Afgesproken dat dit nu prioriteit 1 is. Engel vraagt plaatselijke man voor website vernieuwen.
Lukt dat niet dan vraagt Peter iemand uit Vollenhove die hij kent van andere klus. We hebben
de financiële middelen om dit uit te besteden.

4.

Verslag rondje dorp
Engel heeft samen met Kor en een verkeersdeskundige een rondje dorp gelopen. Het was
een nuttige bezigheid. Trottoirs in het algemeen in slechte conditie met als topper de
Bonckenhavenweg. Kor gaat daar aandacht aan geven. De onveilige situatie bij kruising
Kloosterweg/Molenstraat is uitvoerig besproken. PB wil graag de oude voorrangssituatie
weer terug maar dat kan niet volgens algemene voorrangsafspraken. Optie is om
eenrichtingsverkeer in Molenstraat te realiseren. Een andere onveilige situatie is rondom de
gymzaal. Hier moet de snelheid eruit worden gehaald. Opties: pukkel, versmalling of plateau.
Waarschijnlijk wordt gekozen voor een plateau van 8 of 12 cm. Ook komt er
parkeergelegenheid achter de gymzaal voor docenten. Het hek bij het evenemententerrein
en het gewenste asfalt daar is ook aan de orde geweest. Wordt meegenomen in het plan
evenemententerrein. Kor heeft beloofd aan het werk te gaan en terug te rapporteren. Tot nu
toe niets gehoord. Engel neemt contact op met hem.

5.

Rabogeld besteding
Zoals bekend is dit geld bedoeld om het speelplaatsje achter de Coop op te leuken. We
hebben ongeveer 1500 euro hiervoor beschikbaar. In overleg met Kor dit geld gaan besteden.

6.

Dorpsplan
Ziet er goed uit. Nog enkele foto’s erbij. Luchtfoto wordt toegevoegd. Lay-out aanpassen en
dan aanbieden als concept aan Kor en dan op de ALV bespreken m.b.v. een ppt.

7.

Gesteentetuin
Er zijn keien aangeboden. Els heeft bemiddeld in de contacten met de aanbieders en de
gemeente. Gemeente zorgt voor de aan en afvoer. Op het bord bij de tuin is plaats voor het
logo van PB.

8.

Dorpsplein en entrees
Plein bijna klaar. Ziet er goed uit. Mensen zijn enthousiast en ook tevreden met de extra
parkeerplaatsen. Entrees ook afgerond op kleine dingen na bij de gesteente tuin. Kor heeft
nog steeds niet gereageerd op ons verzoek tot herberekening kosten van het geheel nu er
geen bomen worden gepland.

9.

Evenemententerrein
Laatste input is verwerkt. Er is nog geen kostenberekening gemaakt. Na de ALV worden
aanwonenden en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een 1ste bijeenkomst waar het
plan wordt toegelicht. Nu wordt het plan in concept eerst aan Kor aangeboden ter
bespreking. ER zit een strak tijdspad op met nog een 2e bijeenkomst met omwonenden. Als
dat lukt zou het allemaal voor het einde van dit jaar kunnen zijn uitgevoerd.

10.

AVL
Agenda wordt besproken. Besloten wordt om de delegatie van de energie coop direct na de
opening aan het woord te laten. Afspraak: max. 30 minuten incl. gelegenheid tot stellen van
vragen. De taken worden verdeeld per onderwerp. Els zorgt voor publicatie uitnodiging op 26
februari en 5 maart.

11.

Jubileum
Toch maar besloten om dit 25 jarig jubileum( 25-04-1994 oprichting)bescheiden te vieren
met de leden. Ieder lid kan in de week voor Pasen een bos tulpen gratis ophalen bij de Coop.

12.

Ingekomen stuken
Blokzijl bijeenkomst: Engel gaat
Nederlandschoon actie: prima initiatief wordt ondersteund in onze berichtgeving
Snelheid bij gesteente tuin: melder vragen zelf bij de gemeente te melden
Gevaarlijke situatie kloosterweg: met bewoner praten, gemeente doet niets

13.

Rondvraag
Janobe: heeft bij kookpot gegeten, groot gezelschap en het was gezellig
Janobe: wil wel meer doen in PB maar dan wel graag overdag
Els: gaat de rode bordjes vervangen
Etentje: bij het paviljoen aan de Wieden

14.

Sluiting
De vergadering wordt gesloten.

Nieuwe afspraken m.b.t. komende vergaderingen:
Extra vergadering: 7 maart om 20 uur bij Els thuis( voorbereiden AVL + invulling vacatures)
De geplande vergadering op 18 maart wordt afgezegd.
Eerstvolgende reguliere vergadering: maandag 15 april om 19.30 uur

