Notulen vergadering PB d.d. 20 maart 2017.
Aanwezig: Engel Sinke, Els Loek, Jolanda Akkerman, Jenny Boersma, Harold Rook, Janobe Hobma,
Evert Slager, Silvia Wind( kijkt mee of zij functie binnen PB leuk vindt.)
Afwezig:

Benny Tuin

1. Opening
a. Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom
b. Om 20.00 uur zal mevr. Frouk Alice Weijs aanschuiven betreffende wooncomplex St.
Jansklooster.
2. Vaststellen agenda: aan de agenda wordt de jaarvergadering bijgevoegd op punt 3A
3. Notulen vergadering 14 februari 2017
a. Geen op/aanmerkingen
Mevr. Frouk Alice komt binnen om over wooncomplex St. Jansklooster te praten.
Voor 5 April a.s. is er een uitnodiging binnengekomen om met Wetland Wonen, de architect en de
klankbordgroep te overleggen over de voortgang van dit complex. Frouk Alice geeft aan veel
klachten te krijgen van ouderen die niet naar dit complex willen. De reden is dat er geen slaapkamer
beneden komt. Frouk Alice denk dat het nu meer levensloopwoningen worden. Jenny geeft aan dat
er voorzieningen komen bijv. rolstoeltoegankelijk en ruimte voor een lift. Frouk-Alice zegt dat dit nou
juist is wat de ouderen niet willen, ze willen gelijkvloers. Frouk Alice geeft aan dat er grote
teleurstelling is bij oudere bewoners en vindt dat we ze niet kunnen laten vallen en met Wetland
Wonen in gesprek moeten hierover. Wij geven aan dat Wetland Wonen besloten heeft dat het in
ieder geval sociale woningbouw wordt en geen specifiek ouderencomplex. Toegankelijk voor
iedereen en ook eventueel aan te passen (ruimte voor lift) voor mensen die hulpbehoevend zijn. Zo
heeft PB de presentatie van Wetland wonen gekregen.
Besloten word dit op 5 april met Wetland Wonen te bespreken. Misschien kunnen zij een
bijeenkomst voor de inwoners organiseren en hun visie kenbaar maken.
Afgehandelde zaken op de Aktielijst:
Engel: Bertus is bezocht door Engel en is gevraagd of hij de verlichting van de watertoren bij
gelegenheden wil blijven doen. Dit doet hij en Edwin Boxum zal tijdklokken installeren. Engel werd
gevraagd om te kijken voor vaste verlichting. Jolanda legt uit dat dit 2 jaar geleden ook besproken is
met Natuurmonumenten en Vitens, maar dat partijen geen geld hierin investeren. Ook problemen
met omwonende gaven toen de doorslag dit niet te doen. Jan en Dik Boxum hebben al uitgewerkte
plannen liggen over dit project inclusief goedgekeurde diervriendelijke verlichting.
Jenny, Evert, Harold: Kerken bordjes, zullen het in de kerken navragen.
Els: Zal nog mailen met Kor over hek. Toegangshek kan weg, rest van omheining kan blijven staan.
Advertentie jaarvergadering komt 2x in Nieuwsbode en dorpshuis is gereserveerd.
Silvia word gevraagd om Twitter, FB en website te onderhouden, zij gaat akkoord.
Harold: voor Natuurmonumenten bij de watertoren komen er insectenhotels. Dit zou een project
worden op school Eben-Haezer. Harold gaat er achteraan.

3A

Jaarvergadering

De agenda voor de jaarvergadering wordt goedgekeurd.
Evert: misschien is het goed te onderzoeken op de jaarvergadering (rondvraag) of er animo is voor
het organiseren door PB van een Nieuwjaarsreceptie voor bewoners. De begroting is goedgekeurd.
Chris vragen op de jaarvergadering presentatie te laten zien op beamer over entrees.(hij kon dit op
de inloopavond niet laten zien omdat er geen beamer was.) Els mailt Chris hierover.
4. Ingekomen stukken/post/verslagen
- Jolanda: Brochure Natuurmonumenten toekomst Weerribben/Wieden.
- René (Wapen van Utrecht) heeft gemaild over Prieel op dorpsplein. Jenny mailt René en
Engel gaat langs om hierover te praten.
Els: inloopavond entrees begon negatief. Els geeft aan dat bewoners verfraaiing willen van entrees
en dorpsplein dit hebben ze aangegeven in enquête. Daarna met kleine groepen punten besproken
over hoe en waar men andere ideeën over heeft. 5 mensen willen meedenken over Dorpsplein.
Gemeente geeft aan dat er geen bomen komen op de hoek Veneweg/Kadoelen omdat die het
uitzicht ontnemen. Els en Jenny zullen contact met de gemeente zoeken om dit verder te bespreken.
Eind mei/juni naar bewoners communiceren. Harold buigt zich over het dorpsplein samen met Evert.
Engel: brommer rijden, er is afgesproken om de tijden te verscherpen tot 5 uur ‘s morgens. Er wordt,
als extra (om de boel op te leuken), een decibel en digitale tijdmeting gedaan. Idee is bij de start een
politiemotor te laten voorrijden en daarmee de start te doen. Wie de laagste decibel heeft krijgt een
consumptiebon. Timpaan gaat taken van de politie overnemen en maken speciale app.
Rabo: Engel en Jolanda zijn naar bijeenkomst geweest over het sluiten van de Rabobank in
Vollenhove. Er werd in groepen besproken wat de veranderingen inhouden en het was de bedoeling
dat wij reactie en invulling geven over hun ideeën. Het gebouw moet dicht omdat de veranderingen
meebrengen dat er niet zoveel gebruik meer wordt gemaakt van het inlopen bij de bank.
Tegenwoordig gaat veel digitaal. De geldafstortmachine verdwijnt, de sealmachine blijft evenals de
pinautomaat. Ons werd gevraagd mee te denken over een eventueel invulling van het gebouw. De
insteek van Rabo is dat ze het gebouw willen aanbieden aan de gemeenschap. Hierover werd
gediscussieerd. Verder gaan er wijkteams aan de slag waarbij je terecht kunt voor vragen en
algemene zaken. Er kan eventueel speciaal voor ouderen en slecht ter been zijnde medemensen
iemand geld komen brengen en hulp bieden bij alle bankzaken. Rabo wil dit zonder verdere kosten
aanbieden!!
Engel is bij de gemeenteraad geweest. Er werd gesproken over Molenkampen nieuwbouwproject.
Deze woningen, aan de kant van de wal, moeten 3 kwart gedraaid worden in verband met de molen.
PB geeft aan dat dit bij de presentatie al gemeld werd (3 jaar geleden).
Engel gaat naar de gemeenteraad op 21 maart.
5. Buurtapp
De presentatie is klaar. Evert laat de uitgewerkte posters en kaartjes zien. Dit zal hij
doorsturen aan politie. Zij willen naar 3 beheerders per wijk. Zoeken naar wijkbeheerders,
eventueel ook op jaarvergadering. Hopen dat de politie de presentatie wil doen. Iedereen
kan zich aanmelden via de mail. Kaartjes neerleggen bij dokter/Coop/bibliotheek/kerken etc.

6. Rondvraag
Silvia word gevraagd om Twitter, FB en website te onderhouden. Zij gaat akkoord.
Els: Wat is de rol van Kor vd Velde in kernen en wijken? Is de communicatie tussen hem en ons wel
optimaal? Harold en Engel zullen het contact met Kor vd Velde en gemeente oppakken.

Het functioneren van PB dit moet beter ingevuld worden. De juiste mensen op de juiste plek.
Els koppengeld: Els vraagt zich af wanneer wij dit niet uitgeven per jaar wat er dan mee gebeurt? Er
komt namelijk een voorstel om de overgebleven gelden van alle PB in een pot te bewaren. Word dit
dan verdeeld over alle PB’s of blijft dit staan voor ons zelf? Wat doen andere PB's met overgebleven
koppengeld?
Els: Kloostermarkt heeft weer gevraagd of we subsidie aan willen vragen bij het Groot
Burgerweeshuis. Besloten is dit niet te doen omdat PB dit vorig jaar al heeft aangegeven voor de
ballonnen een alternatief te zoeken omdat er uit het dorp klachten kwamen over het milieu. Hier
word dus niks meegedaan. Kloostermarkt geeft aan niet te kunnen aanvragen bij Groot
Burgerweeshuis omdat zij te vermogend is. PB ziet dan ook geen toegevoegde waarde om subsidie
aan te vragen. Dit kan beter gebruikt worden voor andere doelen in het dorp.
Engel: Verkeerssituatie Molenstraat/Kloosterweg. Dit is nog steeds een probleem als er auto’s
geparkeerd staan aan de kloosterweg. Moet nog een keer bekeken worden. Kor mailen wie we
moeten benaderen.
Glasvezel: Engel zal nog even met Ronny kortsluiten over ontwikkelingen
7. Sluiting
Engel sluit de vergadering.
AKTIELIJST:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harold: contact Natuurmonumenten over schoolproject
Janobe: contact fotograaf/Corso
Harold en Engel: bieb en dorpshuis informatie onderhouden over plannen. Email Kor over
hekken evenemententerrein. Email Kor over verdwijnen infoborden. Situatie Molenstraat/
Kloosterweg, communicatie kernen en wijken
Benny: Overdracht FB/Twitter en Website aan Silvia (Dirk Jan Boes?)
Allen die bij kerk zijn aangesloten: Info vragen over kerkbordjes in dorp van wie zijn ze
Engel: Gemeenteraadsvergaderingen, Glasvezel navragen, 5 April OSOONP
weeribben/wieden, langs bij René over prieel
Els: Koppengeld informeren, Bloemen aftredende bestuursleden, subsidie ballonnen
Evert: JY
Jenny: Mail René over prieel
Evert Els Buurtapp: voortgang bijhouden
Jenny, en Els: contact met gemeente over entrees
Jenny en Els: 5 april wetland wonen
Jenny

