Notulen vergadering PB d.d. 24 April 2017.
Aanwezig: Engel Sinke, Els Loek, Jolanda Akkerman (Notulen), Jenny Boersma, Sylvia Wind, Evert
Slager
Afwezig:

Harold Rook, Janobe Hobma

1. Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Vaststellen agenda: agenda wordt goedgekeurd
3. Notulen vergadering 20 maart 2017:
Geen op of aanmerkingen
4. Jaarvergadering 30 maart 2017:
Jaarvergadering geen vragen over wooncomplex. Verder goede vergadering, weinig mensen.
Kascontrole goedgekeurd.
5. Dorpsplein:
De firma Boes maakt ontwerp en er zijn verschillende mensen uit het dorp die samen met
Pb, dorpshuis, gemeente, en bibliotheek aan tafel gaan over dit onderwerp. Er is al een
mooie luchtfoto. Plan: 3 bomen eruit die tillen de straat op, grotere parkeergelegenheid, evt.
vlaggenmasten met kloostervlag en natuurlijk de driekleur.Heggen eruit, tuintje bij dorpshuis
gladmaken voor ruimere insteek en openheid. Misschien wat drempels in straat om de gang
eruit te halen. Er wordt contact opgenomen met verkeersouder van de Wiedekieker zij zijn al
met evt drempels bezig. Met René ook contact opnemen evt. Samen met firma Boes voor
plannen prieel. Volgende vergadering ontwerp?
6. Buurtapp:
Loopt goed: redelijk aantal aanmeldingen. Evert deelt kaartjes uit die bv Coop, bibliotheek
etc. waar zij kunnen worden uitgedeeld. Standaard welkoms woord is aangepast. Een
negatieve reactie die word afgehandeld door Els. Verder word alles in gang gezet.
7. Website en Facebook
Sylvia gaat zo snel mogelijk aan de gang om de website informatie te vernieuwen. Misschien
leuk wat achtergrond informatie over ontstaan dorp. Voortgang over waar we mee bezig zijn
(Dorpsplein, Buurtapp).

8. Ingekomen stukken:

Dodenherdenking 4 Mei om 19.30 in Vollenhove. Els heeft brief over hoe en waar. Els en
engel gaan hierheen.
KvK inschrijvingen en uitschrijvingen zijn gelukt. Sylvia is toegevoegd
Uitnodiging 7 juni PBW Steenwijkerland. Engel gaat hierheen.
Burgerschouw 11 mei 19.15. Jenny en Evert gaan hierheen.
Goedkeuring advies rapportage Weerribbenen wieden nieuwe stijl. Ondertekenen??Hier
moeten we over mailen. Engel?
Plattelandsparlement: hier gaan we niet heen.
Uitnodiging OVKK Hr. Pollema. Els stuurt mail naar hem.
Ballonnen kloostermarkt: wij hebben afgesproken dit is de laatste keer. Wij vragen hier geen
subsidie meer voor aan. Hr.G. Mooiweer is bij Evert aan de deur geweest over dit
onderwerp. Wij hebben klachten gehad over ballonnen en milieu en hebben dit vorig jaar
aangegeven hier een alternatief voor te zoeken. Ook vinden wij het aanvragen van een
subsidie en het plakken van reclame op ballonnen niet rijmen met de aanvraag.
Wetland wonen: Els en Jenny hebben goed gesprek gehad over nieuwe woningen in het
groene hart van St. Jansklooster. Afgesproken is geen negatieve geluiden via FB of mail maar
alles te bespreken via klankboordgroep. De architect heeft mogelijkheid aangegeven voor
plaatsen muurtje (bewoners zelf) waardoor een 1 pers. Kamertje ontstaat beneden. Evt.
leidingen voor natte ruimte (bewoners zelf) liggen onder de grond. Dit is mogelijkheid maar
moet ook weer hersteld worden door bewoner zelf bij vertrek uit woning bij verhuizing.Er
zijn wat misverstanden over sociale woningbouw (deze huizen vallen hieronder) mensen met
een inkomen niet hoger dan 34.000,00 per jaar komen voor de woningen in aanmerking. Er is
een discussie gewest over hoeveel woningen er zijn voor ouderen in St. Jansklooster.
Wetland geeft aan dat er nu gezinnen in geplaatst zijn omdat ze niet werden verhuurd.
Misschien is het handig om een infoavond te geven over sociale woningbouw met wetland
en gemeente over de woningen. Klankboord groepen moesten overal mee eens zijn anders
konden er geen verdere stappen worden genomen. Dir waren ze dus op naar volgende stap!!
18 mei volgende vergadering….
Gemeente voor de entrees: Els en Jenny hebben contact gehad. In november komt de
kapvergunning voor kappen van bomen los. Contact met Vitens gehad over grond rond
kantoor, die bevestigde dat het allemaal grond is van gemeente. Bomen gaan eruit en de
stoepen worden opnieuw bestraat. Evt. Toch nog plan voor wilgen langs Veneweg. Er is geen
Europese aanbesteding en ze willen het liefst met plaatselijke ondernemers aan de gang.Een
groencontroleur zal bekijken of alles goed wordt uitgevoerd. De gesteente tuin: daar is het
plan nog niet voor uitgewerkt. De versmalling bij bushalte Veneweg blijft! Dit is geen officiële
wachtplaats voor bussen.
Lindebankjes zijn opnieuw geschilderd met dank aan Bert Boes.
Engel heeft contact gehad over kloosterweg betreffende de snelheid en voorrang. Gemeente
Hr. Lassche geeft aan dat de situatie op hoek Kloosterweg en Molenstraat geen probleem
mag zijn omdat het een 30km gebied is.
9. Aktielijst:

Els/Jenny 18 mei Wetland wonen
Els /Jenny Gemeentehuis architect contact met Boes?
Jenny/Evert Burgerschouw 11 mei
Els
Mail Hr. Weijs

Els
Els
Els

Kor vd Velden hekken?
Mail OVKK over uitnodiging
Kor informeren naar verdwenen informatieborden. En uitnodigen volgende
Vergadering.
Els
Klacht Buurtapp
Els/Engel Dodenherdenking 4 mei
Els/Engel Contact COV over ballonnen?
Engel
PBW Steenwijkerland 7 juni as
Engel
Mail weerribben wieden rapport
Engel
Paul Dreves uitnodigen voor volgende vergadering
Engel
Mail Ronnie Lassche over nieuwe contactpersoon glasvezel.
Harold:
Schoolproject natuurmonumenten
Janobe
Fotograaf corso
Jenny/Evert/Harold kerkenbordjes gemeente navragen

.10.

Rondvraag:
Sylvia: misschien op FB pagina alternatief gezocht voor ballonnen met kloostermarkt?
Engel: In het najaar gaat de schop in de grond voor de glasvezel.
Engel: op de jaarvergadering heeft zich nieuw bestuurslid aangemeld Paul Dreves.
Engel nodigt hem uit voor volgende vergadering.
Evert: jaarvergadering evt vooruithalen voor de zomertijd. Na overleg geen optie.
Sylvia: klachten over onderhoud speelplaats. Deze verwijzen we door naar contactformulier
Van de gemeente Steenwijkerland. In steegje van de van Ommenstraat staat ineens hek?
Buurt moet zelf contact opnemen met gemeente.
Els: Kor uitnodigen volgende vergadering?

11,

Sluiting.

