Notulen vergadering Plaatselijk Belang St. Jansklooster/Heetveld d.d. 17 september 2018
Aanwezig: Peter Dreves, Els Loek, Janobe Hobma, Engel Sinke, Evert Slager, Jenny Boersma
Afwezig m.k.g.: Harold Rook, Ellen Mooiweer, Robert Rook
1

Opening
Peter opent de vergadering en is voorzitter tot Engel aanwezig is. Veranderd
aanvangstijdstijdstip was niet bij iedereen bekend. Afgesproken om voortaan om 19 uur te
beginnen met het eerste half uur bedoeld als inloop voor de inwoners en als daar geen
gebruik van wordt gemaakt beginnen we direct te vergaderen. Dus aanwezigheid van
iedereen om 19.00 uur wordt op prijs gesteld. Inloopspreekuur vermelden in bericht
Nieuwsbode

2

Vaststellen agenda
Bij punt 6 matrixen toevoegen : toekomst evenemententerrein

3

Notulen vergadering juni + actielijst
Notulen worden vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt

4

Dorpsplein gang van zaken/entrees
Er is een bijeenkomst geweest met alle betrokkenen. Tijdspad is toegestuurd en dat moeten
we goed in de gaten houden.
Entrees: inwoners vragen naar de bomen die niet worden geplaatst. Vitens vragen of er op
hun grond bomen mogen worden gepland. Kor vragen om retourgelden vanwege de niet
geplante bomen.(evt. dat geld gebruiken voor kopen schuilhut)

5

AVG
Gesproken over toegestuurd protocol van de OVKK. Hier goed naar kijken en aanpassen aan
onze organisatie. Relevante zaken uit deze verklaring publiceren op website en in
Nieuwsbode.

6

Matrixen 2018
Plan evenemententerrein is summier en moet worden herzien. Daartoe is een plan +tijdspad
gemaakt door Evert en Peter. Diverse belanghebbenden/gebruikers worden uitgenodigd voor
een bijeenkomst op 11 oktober in het Dorpshuis om mee te denken.

7

Vitaal gelden
Tot nu toe heeft niemand zich gemeld om aanspraak te maken op de gelden. Besloten wordt
de gelden voorlopig blijvend te reserveren voor Vitaal doelen.

8

Buurtpreventie app
Nieuwe aanmeldingen komen gestaag binnen met intensivering na een “spannende
gebeurtenis in de omgeving. Er treedt af en toe wel veel vervuiling op met niet ter zake
doende berichten. De spelregels zijn heel duidelijk en dit kan niet worden getolereerd. De
wijkbeheerders worden hierop gewezen.

9

Nieuw beleidsplan/dorpsplan
Peter heeft huidige plan doorgespit. Was ambitieus plan maar wat is er gerealiseerd? Hoe zit
het met de genoemde 50 actiepunten? Hebben wij nu nog dezelfde doelstellingen? Er is in 5

jaar veel veranderd om ons heen in de samenleving en bij de gemeente. Moet het niet
anders in 2018? Is er nog wel behoefte aan een PB? En niet onbelangrijk hoe zit het met ons,
bestuurders, krijgen wij nog energie uit dit werk en plezier? Voorstel eerst maar eens een
praatstuk te maken en daar dan in een extra vergadering met elkaar over te spreken.
10

Ingekomen stukken
- aanvraag oudejaarshuisjes: reminder sturen naar de keten
- bijeenkomst CWO: niemand is in de gelegenheid er naar toe te gaan
- kennismaking contactwethouder: geen antwoord ontvangen/nieuwe uitnodiging sturen en
uitnodigen voor de oktober vergadering
- nieuwe subsidie regeling: wordt doorgestuurd naar CWO

11

Rondvraag
Robert Rook heeft aangegeven dat hij wil stoppen: navraag doen en hem bedanken
Evert blijft nog wel in bestuur voorlopig
Discussie gevoerd over het kindercorso

12

Sluiting
Engel bedankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering

Datum volgende vergadering: Maandag 15 oktober om 19.00 uur

