Notulen plaatselijk belang 16 april 2018

Notulen van 5 mrt niet besproken ivm de tijd

Evaluatie openbare vergadering

Vitens werd als leuk en leerzaam ervaren.
Notulen even kort doorgenomen volgende vergadering laten terugkomen

Dorpsplein
Engel geeft aan dat het dorpshuis en de bieb wel de tekeningen hebben gezien. De definitieve
tekening hebben ze niet gezien.
Reactie naar dorpshuis en Bieb: dat de definitieve versie is zoals in de bieb besproken. Deze tekening
is niet aan de D+B laten zien. + bijlage tekening.
Voorstel Chris te vragen om samen met bieb, dorpshuis en buurtbewoners om de tafel.

Entrees + gesteentetuin
Nog niets gebeurd met entree kerk
Gesteentetuin vordert gestaag entree bord wordt verplaatst

Taakverdeling
Moet volgende keer weer op de agenda
Graag kijken wie welke taak ambieert

Matrix 2018
Geen punten om uit te voeren vanuit de dorpsplan.
Nieuw dorpsplan maken

Vitaal gelden
Kookpot?
Matrix

Brief maken + enquête
Ochtend coöp actief bewoners aanspreken
Enquette verwerken

Ingekomen stukken
Bieb + Dorpshuis
Ronny mail

Planning commissie
Brief maken + enquête
Ochtend coöp actief bewoners aanspreken
Enquette verwerken

Rondvraag
Toren PTT bereik van mobiel verkeer slecht
Bezoeken uitnodigen
24 klooster bruist Engel
22 mei Kuinre trends voor PB Peter
23 mei wetlandwonen Engel
19 april ouderjaashuisjes evaluatie

Actiepunten
Els stuurt notulen jaar vergadering
Els contact met gemeente over entrees Fiets oversteek
Engel Mail naar bieb + dorpshuis over dorpsplein
Els Cor vragen waarom niet bij het overleg met brommer rijden
Jenny datumprikker voor matrix schrijven
Els Mail ronnie wordt er duur, verlichting rondom de kloostermuur is leuk maar eerst goed nagaan of
dit breedt gedragen wordt
Engel (Els) Dodenherdenking 2x bezoeken in klooster en Vollenhove

Actie houdt ons dorp schoon actie in de bosjes afval prikken
Contact sociaal de kop -> Voorrangsregel kloosterweg daar voor inzetten
➔ Glas opruimen op het evementen terrein bewustwording

Sociaal media
Actie present
Sociaal werk de kop 2x per week ma woe 8:30 – 9:30 de burght vragen over alles m.b.t. welzijn
Openbare vergadering
Brommer rijden

