Notulen vergadering PB d.d. 19 Juni 2017.
Aanwezig: Engel Sinke, Els Loek, Jolanda Akkerman (Notulen), Jenny Boersma, Sylvia Wind, Janobe
Hobma en Peter Dreves (Evt. Nieuw bestuurslid).
Afwezig:

Harold Rook,

1. Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom
Henk van der Meer bouwwerker bij Timpaan sluit aan . Timpaan gaat weg uit Steenwijkerland en zij
ondersteunen het werk van het CWO (Commissie Welzijn Ouderen) in de gemeente Steenwijkerland.
Het CWO moet verzelfstandigen binnen de gemeente. De overheid wil dat CWO in samenwerking
met dorpen en wijken en de gemeenten dit zelf proberen in goede banen te leiden. Timpaan
ondersteunt bv. Activiteiten in St. Jansklooster in samenwerking met vrijwilligers. De vraagt is
gesteld hoe ouder worden in St. Jansklooster. Hier krijgt men uit het dorp niet gelijk antwoord op.
De vraag is hoe verzelfstandigen wij zo snel mogelijk?. Dit is misschien een vraag die met andere
dorpen moeten worden besproken. Moeten wij is de vraag als PB ons commitment geven. Een
samenwerking met vrijwilligers, thuiszorg CWO ,gemeente en eventueel vervanging van Timpaan
voor een betere toegankelijkheid voor ouderen om bijvoorbeeld activiteiten zoals koffiemiddag,
boodschappendienst, vervoer ziekenhuis, dokter? 3 vrijwilligers sluiten aan zij organiseren
activiteiten voor ouderen in St. Jansklooster. In september word er een bijeenkomst georganiseerd
door Timpaan waar samen met vertegenwoordigers van bv. Kerken, zorggroep en PB om te kijken
hoe we de ouderenzorg en activiteiten beter in beeld kunnen brengen. Activiteiten op buurtagenda
plaatsen? Misschien handig om met andere dorpen te brainstormen over invulling hoe zorgen we dat
ouderen niet vereenzamen in de dorpen. De toekomst is dat er meer ouderen thuis blijven wonen.
Janobe zal als ondernemer aansluiten. Wij komen hier nader op terug.

Kor van de Velde sluit aan; Engel vraagt de kerkbordjes? Kor zegt dat deze van de kerkgemeentes
zelf zijn. Besloten word dat ze worden weggehaald.
Dorpsingang bij Johanneskerk (verkeersveiligheid); Engel hoe en wat gebeurt er mee we zien nog
geen verbetering. Kor na de zomer moet dit opgelost zijn. Hij geeft dit door aan Jaap Stam.
Matrix inleveren: Om subsidies van de gemeente en Provincie niet mis te lopen plannen van fase 2
benoemen en inleveren om geld vast te leggen. Inleveren na de zomer voor de eerste vergadering vd
raad in September en goed naar de kosten kijken.
Vliegveld Lelystad: Els: gemeente wat hebben jullie eraan gedaan? Wim Brus heeft een actiegroep in
gemeente. Politiek, middenstand en gemeente wat te doen. Kor koppelt terug aan ons wat er
gebeurt in de gemeente.
Mededeling van Kor; in de toekomst verdwijnt de matrix (plan) en kunnen we het hele jaar plannen
indienen. Ook is het misschien goed om het koppengeld te verdelen over alle dorpen. Gemeente wil
bredere kijken om invoeren van plannen voor het dorp laagdrempelig te maken en makkelijker
Breder kijk op inzicht in dorp over wat speelt bv met burgerschouw, veiligheid, woningbouw
wijkagent. Verder bespreken in september. Er draait in Steenwijkerwold een pilot PB neemt rol
daarin en dit wordt terug gekoppeld in najaar. Jenny: kan het voorstel van koppengeld op papier??

Gesteentetuin: wat is hier voor actie op? Cris zou plan sturen maar nog niks ontvangen. Komt. Kor op
terug. Neemt contact op met Cris.
Hek bij evenemententerrein: We zetten het hek een half jaar open en zien wat er gebeurd? Anders
gaat het het (na evaluatie) weg Jan van Ek heeft al afscheid genomen en is met pensioen. Kor
vertrekt.
2. Vaststellen agenda: agenda word goedgekeurd
3. Notulen vergadering 24 April 2017: Geen op of aanmerkingen
4. Ingekomen stukken, verslagen en mededelingen:
Ballonnen: het geld word direct naar belanghebbende overgemaakt.
Evaluatie oudejaarshuisjes: goed verlopen op een enkel aandachtspuntje na. Keten te dicht op elkaar
en vuilverwerking. Word meegenomen naar volgende evaluatie.
Vlag Kloostermuur zie aktielijst.
Burgerschouw app werkt niet naar behoren veel van het zelfde. Wordt vervolgt.
Info bord kloostermuur: mail is verstuurd en antwoord is word hersteld en terug geplaatst.
Mail van Cris: Er worden 2 in
plaats van 4 bomen gekapt aan kloosterweg. 2 is genoeg om herstelwerkzaamheden te kunnen
uitvoeren. Els stelt vraag of dit id de oplossing is. Grasbetontegels worden geplaatst. Op Heetveld
word nog steeds te hard gereden. Met Jaap Schram contact opnemen over eventueel te plaatsen
digitaal verkeersbord?
Situatie bij Veneweg voor fam. Den Olde met de bussen: Auto’s moeten wachten als de bus daar
staat en kunnen er niet langs hoe lang is wachttijd?
Knotwilgen worden dit najaar aangeplant. Evt. Vrijwilligers zoeken voor onderhoud!!
Wetland wonen: klankboordgroep heeft voorlopig laatste vergadering gehad. Woningbouw blijft bij
plannen zoals ze nu zijn. Willen nog informatieavond met bewoners organiseren in Juli met
vertegenwoordiger van de gemeente. De vergunningen zijn ingediend Nu even op non actief als er
nieuwe acties zich aandienen komen ze weer bijeen. Iedereen is akkoord met plannen zoals ze nu
zijn.
Petitie voor actie vliegveld Lelystad. We zullen het ondertekenen en ondersteunen.
5. Rondvraag:
Silvia: de vraag over onderhoud en uitbreiding speeltoestellen en speeltuin? Dit kan meegenomen
worden misschien in nieuwe Matrix?
6. Sluiting: Vakantie tot 18 September.
AKTIELIJST:
1. ELS: Hoog Overijssel aktielijst invullen
2. JENNY/ELS: Contact opnemen met Wetland over info avond

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ELS: mailen naar Cris over Geologisch monument
EVERT/ELS: Buurtapp hoe en wat??
SILVIA: Mailadressen overzetten
EVERT/ENGEL: Plannen over Matrix in September. Afspraak maken met Kor. Engel maakt
afspraak.
JANOBE/ENGEL: Bordjes kerk weghalen
ELS: Plan koppengeld Stimulant doorgeven
ELS: Guus Mooiweer uitnodigen voor vergadering September
ELS: Klaas vragen voor vlag Kloostermuur
JANOBE/ENGEL: gaan naar Timpaanbijeenkomst

