1 Opening
Bij afwezigheid van Engel opent Peter de vervroegde vergadering

2 Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met een extra agenda punt Kor

3 Notulen en aktielijst
Zijn goed gekeurd en aktie lijst wordt besproken

4 Kor van der velde
-

Bredeschool zit in fase 2(na 2021),volg de website. Els: gemeente verantwoordelijk voor de
huisvesting? Kor kan dit bevestigen.
Evenementen terrein, ligt een nieuw plan op zijn buro helaas niet mee genomen.
Matrix Dorpsbelang snel handelen inzien en dan binnen twee weken Raming sturen nakijken
en handelen. Pb pakt het op (Peter en Evert plannen een afspraak)
Bomen graag frezen Kloosterweg
Peter wil graag meer profesionaliteit binnen de gemeente, om de processen te versnellen.
Volgens Kor zijn er nieuwe management plannen om de communicatie te verbeteren.
Zijn er nog overkappingen(schuilhutten). Kor stelt voor om ze in de matrix te zetten.
Hondepoep. Als het te erg wordt kan er gehandhaafd worden, maar zou het eerst op een
leuke manier proberen met bordjes.
Rondvraag voor Kor: Evert geeft een tip over parkeren op het evenemententerein t.b.v.
Rene ,dorpshuis of ijsbaan. Kor gaat college mailen en bedankt voor de gastvrije ontvangst

5 Dorpsplein stand van zaken
Uitvoerings tekening wordt aangevraagd en dat betekend bijna altijd een goedkeuring. Groen licht
volgt hoogst waarschijnlijk, Kor vraagt dit na
6 Entrees
Besproken met Kor

7 Vitaal gelden
Koken voor ouderen nog recht op een klein bedrag (huur), allen over eens om dit geld beschikbaar te
stellen.

8 Nieuwjaarsreceptie
Frouke-Alice is enthousiast, maar wil wel een tegen speler( Engel).

9 AVG
Missen bijlage en is dus een agenda punt in September

10 Planning Commissie schrijven nieuw beleid/dorpsplan
Een hele onderneming. Wat wordt er verwacht van PB, wat vinden de inwoners belangrijk veel
vragen. Voorgesteld hier een vergadering aan te wijden . Peter gaat zich hier in verdiepen de
komende weken samen met Engel..

11 Ingekomen stukkken
Vrachtwagen klacht besproken met Kor en hier bij te laten
ROCOV ter kennis geving idem voor vervoer Steenwijkerland, weinig invloed PB
Presentatie erfgoed, afgemeld

12 Nieuwsbode
Deze keer geen stukje

13 Rondvraag
Evert wil graag stoppen, te druk en gaat weer leren

14 Peter sluit de plezig geleide vergadering en wenst ons een fijne vakantie,
Volgende vergadering 3de week September

Actielijst
-

OVKK uitnodigen
Jenny
1 keer per evaluatie bankrekening derden Peter en Els
Controle finaciele matrix Els
Houd dorp schoon Allen
Parkeerplaats gemeente tuin Els
Herstel stoep kloosterweg Jenny
Matrix opsturen Allen
Herschrijven dorpsplan Peter Engel
Navraag Ovkk over AVG bijlage mist Jenny
Bijdrage Hoog overijssel Els en Jenny
Licht parade antwoorden Jenny
Ronnie E-mail vlaggetjes Els
PB in map coop Jenny
Dorpsplein Chris en allebetrokkenen uitnodigen Jenny
Bestek Engel doorsturen Engel
Website kloosterbruist Ellen samen met Allewart
COV henry Peter/Evert
Overdracht Sylvia en Ellen
2 keer 75 euro overmaken kookpot Els

