De Notulen bestuursvergadering PB d.d. 17 juni 2019
Aanwezig: Peter, Ellen, Marleen, Jan Obe
1. Opening
Peter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Vaststellen agenda

3. Notulen en actielijst vergadering 20 mei
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Actielijst wordt bijgewerkt.
Betreft actielijst: diegene die volgende keer afwezig is, graag wel doorgeven of een actiepunt is
afgehandeld . Veel zaken blijven nu te lang op de actielijst en dus geen idee als het afgehandeld is.
Tevens komen ze later in de vergadering weer aan bod.
Volgende vergadering kijken of we dit efficienter kunnen bespreken dan x ( via actie lijst en stand
van zaken )
4. 1 Evaluatie brommer rijden
Evaluatiebijeenkomst moet nog steeds gepland worden.
4.2 Werkgroep Naamgeving
De naam van de werkgroep verandert in “Klooster blijft in beeld“.
Er is een plan uitgewerkt en dit zal met de gemeente worden besproken.
4.3 School Heetveld
Marleen heeft inmiddels Kor gesproken , en heeft via ons de brief van de bewoners aan Kor
gemaild . Jenny heeft een overleg gehad en daarin aangegeven dat het een burgerinitiatief is ,
maar dat PB mee kan denken en de contacten kan leggen met de gemeente.
Kor geeft aan dat er nu nog geen acties zijn omdat de school officieel nog niet is teruggegeven
aan de gemeente. Per 1 september of 1 oktober komt het gebouw en kavel weer in eigendom van
de gemeente.
Kor geeft aan dat er mensen belangstelling hebben. Hierbij heb ik bij de contactpersoon van
Heetveld Marry vd Wetering aangegeven dat ze ook zelf nogmaals een brief moeten sturen om
hun zorgen te uiten om te voorkomen dat het in verkeerde handen terechtkomt.
Gemeente bekijkt of het eerst een maatschappelijk doel weer kan krijgen , zo niet dat wordt het
verkocht.
4.4 Speelveldje de Wieken
Is nog in proces.
4.5 Website
Ellen heeft per direct alles op stickie weggehaald bij Geo Petter.
Bevers ICT ( Justin Vis & Bjorn Janzen ) gaat zsm de website in de lucht gooien. Wordt vervolgd.
4.6 Evenemententerrein
Er is een overleg gepland 18 juni wordt vervolgd
5. Dorpsplan
Het concept dorpsplan is nu definitief.
Er waren geen op/aanmerkingen binnengekomen.
6. Ingekomen stukken
Geen

7. Communicatie
Communicatie via NB gaat deze keer in 2 etappes. Voortaan kopij per toerbeurt schrijven.
Onderwerpen:
•
•
•
•
•

Dorpsplan definitief
Status Speelveldje
Evenementen terrein
Aankondiging evaluatie brommer rijden
Heetveld locatie “de Opstap”

8. Rondvraag
* Peter heeft met Bewoners Joop Timmerman een aantal punten besproken rondom de
Oplevering Bestrating Dorpshuis.
Daarbij heeft Peter aangegeven dan PB een aantal punten mee kan nemen , maar dan een aantal
punten op eigen burger initiatief moeten gebeuren.
* Peter heeft een mededeling .
Hij stopt per direct als voorzitter PB , blijft wel in de werkgroep “Klooster blijft in Beeld.
Marleen is 2e voorzitter zal tijdelijk de functie over kunnen nemen.
Maar er zal gezocht moeten worden naar een nieuwe voorzitter.
Hiervoor een spoed overleg nog voor de zomervakantie. ( gepland op donderdag 27 juni )

Volgende vergadering: 16 september 2019 om 19.30 uur

