Notulen vergadering PB d.d. 5 maart 2018
Aanwezig: Engel Sinke, Peter Dreves, Harold Rook, Jenny Boersma
Afwezig m.k.g.: JanObe Hobma, Els Loek, Evert Slagter
Afwezig omdat zij ws. geen uitnodiging hebben gehad: Robert Rook en Ellen Mooiweer

1. Opening
Engel opent de vergadering een heet iedereen welkom
2. Vaststellen agenda
Vitaal gelden bespreken bij ingekomen post
3. Notulen en actielijst vergadering januari
Afwezig was Els Loek
Correctie naam: JanObe Hobma
Actielijst:
- Openbare verlichting: informatieve bijeenkomst: volgend jaar in het dorp
- Vitens verleent medewerking aan de alg. ledenvergadering
- Bankrekening derden: afgehandeld op KvK na
- Klachten aanrij route: ligt nog bij gemeente wegens afwezigheid ambtenaar
- OVKK wordt uitgenodigd voor vergadering in april of mei
4. Entrees
Els en Jenny hebben gepraat met Kor en Chris. Duidelijk gemaakt dat PB erg teleurgesteld
was over de voortgang van alles en zich niet serieus genomen voelt door de gemeente. Nog
een domper is de mededeling dat er langs de Veneweg geen bomen kunnen worden
geplaatst wegens de chaotische toestand in de berm qua kabels. Onbegrijpelijk dat dit niet
aan het begin van het traject is ontdekt! De rest van het plan wordt zo spoedig mogelijk
uitgevoerd. Pijnpunt: de fietsoversteek bij de Joh. kerk. PB heeft aangegeven dat het
absoluut noodzakelijk is dat voor het begin van het fietsseizoen de signalering is aangepast!
Is dat niet het geval dan is de gemeente aansprakelijk voor evt. ongevallen. Kor heeft
toegezegd hier vaart achter te zetten en zal ons op de hoogte blijven houden. Gesproken
over kleine klussen waar plaatselijke ondernemers wellicht belangstelling voor hebben: bijv.
bankjes maken. PB mag daar reclame voor maken en geïnteresseerden kunnen dan zelf
contact opnemen met de gemeente.
5. Dorpsplein
Als PB de definitieve goedkeuring geeft gaat de gemeente aan de slag. Engel zal nog een
laatste navraag doen bij de bewoners die betrokken waren bij de plannen en vragen of zij
akkoord gaan en dan zal Jenny de gemeente schriftelijk berichten. Engel heeft gehoord over
mogelijk aanpassen van de weg om de snelheid er uit te halen maar weet niet of dit een
definitief karakter heeft gekregen(bron: overleg scholen??)
6. Invulling programma alg. ledenvergadering
Engel heeft gesproken met Rene Neijmeijer van Vitens. Hij heeft zijn medewerking toegezegd
voor 22 maart. Volgens Engel heeft hij een goed verhaal. Wil beamer gebruiken. Engel zal
zeggen dat Evert contactpersoon is in deze. Evert kent alle in en outs van het Dorpshuis en
wij denken ook alles over de apparatuur die wordt gebruikt. Dringende vraag aan de heer
Neijmeijer om vooraf zijn presentatie aan te leveren voor proefdraaien. Engel neemt z.s.m.
contact op met de wijkagent en hem uit te nodigen voor een korte bijdrage over de
buurtapp.
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Programma: voor de pauze: jaarverslag/financieel verslag/kascontrole cie/aftredend
lid/Vitens/wijkagent. Na de pauze: interactief bestuur en de aanwezigen over verwachtingen
en wensen.
Rocov vergadering
Zie reeds toegestuurde bijlage: teleurstellend dat er geen verslag is aangeleverd.
Ingekomen post:
Vitaal gelden: is geen haastwerk. Goed over nadenken. Verdeling van de 1800 euro minimaal
tussen 2 partijen en maximaal 5 . Suggestie om in de Nieuwsbode daar melding van te maken
en kort uitleggen waar deze gelden voor bedoeld zijn.
Rondvraag
Harold heeft positieve reacties van campinghouders m.b.t. aanpak hondenpoep. Als alle
campinghouders zijn benaderd zullen we vanuit PB de gemeente verzoeken hier verder actie
op te ondernemen(voorzieningen)
Sluiting
Engel bedankt een ieder voor de inbreng en sluit af.

Volgende (korte) vergadering: maandag 19 maart om 20.30 uur(op verzoek
van Els) dan zonder agenda en alleen bedoeld ter voorbereiding van de alg.
ledenvergadering op 22 maart.
Jenny heeft Dorpshuis hierover bericht.

Actielijst:
Harold+JanObe: campingeigenaren benaderen over aanpak hondenpoep
Jenny: contact zoeken met KPN over slechte mobiele ontvangst
Jenny: Kor vragen voortgang klacht aanrij route
Jenny: OVKK uitnodigen voor april of mei
Jenny: buurtwerker van Sociaal werk in de Kop uitnodigen voor april vergadering
Engel: jaarverslag schrijven en rondsturen naar bestuur
Els: kascontrole en kas cie regelen
Peter en Els: 1 x per jaar spreken over bankrekening derden (evaluatie)
Els: controle financiële paragraaf matrixbesluit
Engel: laatste navraag bij bewoners over dorpsplein
Engel: wijkagent vragen voor alg. ledenvergadering

