De Notulen bestuursvergadering PB d.d. 20 mei 2019
Aanwezig: Peter, Els, Ellen, Marleen, Jan Obe, Jenny
1. Opening
Peter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agenda
Toevoegen nieuw vast agendapunt: communicatie
3. Notulen en actielijst vergadering 15 april
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Actielijst wordt bijgewerkt.
4. Evaluatie brommer rijden
Uitvoerig gesproken over de gang van zaken vooraf en ook over de nacht zelf. Jammer dat de
gemeente en politie door o.a. niet kunnen handhaven de eerst gemaakte afspraken niet konden
waarmaken. Het is goed om als PB kenbaar te maken wat onze rol in dit geheel is of juist niet is.
Extra aandacht moet worden gegeven aan klagende bewoners die liever anoniem blijven bang voor
represailles. Rol van wijkagent is discutabel. Evaluatie bijeenkomst zal worden gepland door Kor.
5. Contract Dorpshuis
We maken meer gebruik van het Dorpshuis dan in het contract is afgesproken en dat heeft
financiële consequenties. Contract moet worden opengebroken en aangepast.
6. Rekening/kascontrole Welzijn Ouderen
Afspraak moet nog worden gemaakt. Hetgeen schriftelijk is aangeleverd was wat teleurstellend.
7. Evenemententerrein
Is wel van alles al besproken en beschreven. Op 18 juni wordt het plan nog een keer doorgenomen.
Het blijft allemaal nog een beetje onzeker. Behoorlijk grote investeringen in zo’n terrein moeten
wel toekomstbestendig zijn en dus niet voor een paar jaar. Zo lang er nog geen duidelijkheid is
omtrent de locatie voor de nieuw te bouwen brede school zullen de plannen waarschijnlijk niet
worden afgetikt. Tot dat die duidelijkheid er is ,is het verstandig om de aanwonenden nog niet uit
te nodigen voor toelichting op ingediend plan.
8. Werkgroep naamgeving
Een driemanschap heeft 2 x met delegatie gemeente gesproken. Terugkoppeling aan de werkgroep
heeft plaatsgevonden middels een verslag van Ben. Peter legt uit waarom hij de volledige
werkgroep niet bij elkaar heeft geroepen. Hij wil liever om praktische redenen eerst een plan
maken(met Naberman en Ben) en dan pas terug naar de werkgroep. Marleen heeft met die
werkwijze grote problemen. Ellen ook. De overige leden van de werkgroep willen graag volledig
meedraaien met volwaardig meedenken en mee plannen maken en het voelt niet goed om alleen
iets te mogen zeggen over een concept kant en klaar plan. Peter zal de voltallige groep bij elkaar
roepen begin juni. Peter legt uit dat dit van Benthem project eigenlijk onderdeel zou kunnen zijn
van een groot project provinciaal en dat gaat enige tijd duren.

9. Status en demo nieuwe website
Nieuwe website is klaar maar plaatsing lukt niet. Geo heeft WP gevraagd dit probleem op te
lossen. WP kan 7 werkdagen nemen om het probleem op te lossen.
10.Speelveldjes
Vorige week bijeenkomst gehad. Er waren 8 aanwonenden. Els heeft uitleg gegeven over het
ontstaan van het idee om het speelveldje op te leuken en ook de te volgen strategie (o.a. 20/80%
regeling) De aanwezigen werden enthousiast en gingen direct aan de slag met plannen en
plattegrond maken. Suggesties o.a. : er is weinig voor hele kleine kinderen en dat moet
veranderen; wens voor iets meer omheining; schaf een bankje aan en een bandschommel. De
bewoners gaan zelf een onderbouwd plan schrijven en dat met de buurt delen om draagvlak te
verkrijgen. Gaat ook via hun eigen buurtapp. Els houdt contact met de groep en gaat Kor vragen
of de gemeente nog gebruikte speeltuigen heeft die elders zijn weggehaald maar nog veilig zijn
om te gebruiken.
11.Taakverdeling bestuursleden
Alles is doorgenomen en aangepast aan de actualiteit. Els brengt de wijzigingen aan en stuurt
deze rond.
12.Ingekomen stukken
- brief inwoners Heetveld: Els had het al doorgestuurd naar Kor. De vraag van de bewoners was
duidelijk een vraag eerst aan PB om overleg. Jenny neemt contact met hun aanspreekpunt op en
plant samen met Marleen een overleg. Els heeft Kor de vraag gesteld of het gebouw en/of de
grond eigendom van de gemeente is. Nog geen antwoord gehad.
- email van J .van Beekhuizen: niet helemaal tevreden met de oplevering van het dorpsplein.
Punten worden meegenomen met de totale oplevering die binnenkort wordt ingepland.
- correspondentie van Els met de gemeente: over het bijzondere bankje dat we zo graag willen
hebben voor de hof woningen. Peter heeft gehoord van de wethouder dat ook Scheerwolde is
geïnteresseerd in dit bankje. Els heeft advies gekregen om met de tuinarchitecten van de
gemeente te overleggen. Na de zomer gaat ze dat doen.
- verslag ROCOV: afgesproken dat als de agenda voor een vergadering wordt toegestuurd
iedereen goed kijkt of er onderwerpen bij zitten die voor ons interessant zijn; Is dat het geval dan
kunnen we de vergadering bijwonen.
13.Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt
14.Communicatie
Communicatie via NB gaat deze keer in 2 etappes. Voortaan kopij per toerbeurt schrijven.
Onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•

Dorpsplan
Dorpsplein eindoplevering
Naamgevingswerkgroep
Aankondiging evaluatie brommer rijden
Website
Nieuw bestuurslid en welkom nieuwe bestuursleden
Pas halverwege juni iets over evenemententerrein

Volgende vergadering: maandag 17 juni 2019 om 19.30 uur

