1. Opening

2.vastellen agenda
Extra puntje vliegveld Lelystad

3. Notulen vorige vergadering
Actie lijst is doorgelopen punten die nog niet zijn afgewerkt blijven staan tot de volgende vergadering

4. Inauguratie burgemeester
Was mooi om een keer mee te maken
Verbinden en grenzeloos zijn en lef hebben over de grenzen heen kijken, dat zijn de speerpunten van
onze nieuwe burgemeester

5. Entrees
Jenny en Engel hebben een gesprek gehad met Chris en Kor + nieuwe contactambtenaar ivm met de
dorps matrix de volgende actiepunten staan gepland
Bomen worden in nov. geplant
Bestrating stoep kloosterweg starten medio nov. Zou mooi moeten worden en goed opgelost worden
volgens Chris. Dit voorjaar zou het af moeten zijn.
Perken aanplanting moet nog aangepast is niet volgens plan gegaan. De gemeente zou hier over
contact opnemen met A. de Jonge
Bewegwijzering bij de kerk is nog niet aangepakt. Lijkt nog steeds nergens op. Er is niks gebeurd op
de weg, oversteek vlakken duidelijker aangebracht. Als het goed is wordt dit ook nov. Aangepakt bij
het groot asfalteer onderhoud. De bewegwijzering zal zsm opgepakt worden.
De veranderingen aanpassingen bij de Gesteente tuin starten ook in nov.

6. dorpshuis
Jenny en Engel hebben hierover een gesprek gehad met de Gemeente
Chris teleurgesteld, volgens hem lag het accent nu meer op parkeerplekken dan op verfraaien van
het plein en meer zicht op dorpshuis.
Om het plein meer te verfraaien moeten er parkeerplekken weg bij dorpshuis
Nieuwe plekken creëren kunnen evt gecreëerd bij het oude voetbalveld, er moet dan wel goed gelet
worden op de verkeersveiligheid omdat het hier om een smalle rijstrook gaat.

Een andere mogelijkheid zou zijn om nieuwe plekken creëren voor de gymzaal haaks op de gymzaal
levert meer plekken op dan de huidige situatie. In dit geval gaat er wel een stuk stoep verloren.

7 ijsbaan
De ijsclub ons genoegen heet meer opslagruimte nodig nu oude containers voor materialen en
lichtmasten
Een nieuwe berging creëren €8000 zij zouden graag geld van ons krijgen
In principe hoeven wij niet €8000 te geven (of minder)
Discussie gehad over hoe om te gaan met het koppengeld, de uitkomst is eigenlijk dat als wij een
project geld geven dit toegankelijk moet zijn voor alle bewoners. Dus niet alleen voor leden.
Wij kunnen wel meedenken ze kunnen een Loterij, koekenactie, worst houden of via de provincie
proberen 1000 tot 3000 euro te krijgen.
Na een discussie is besloten dat wij geen geld geven aan clubs die werken met leden en geen “vrije
entree hebben”.

8. Glasvezel
Informatieavond woensdag over de glasvezel. Wat wordt er van ons verwacht wat is onze rol. Ronnie
heeft een aantal ambassadeurs Evert gaat proberen naar deze bijeenkomst te gaan. En zal ons hier
verslag van doen.

9. bruisavond
Alle instanties die bezig zijn met zorg komen samen voor een bruis avond. Onze vraag is echter wat
wordt er verwacht van ons in dit traject.
Zijn er veel eenzame mensen in Sint Jansklooster? En of mensen die behoefte hebben aan meer
contact.

10. Burgerschouw
In september/ oktober kan er weer een burgerschouw gedaan worden. Dit bestaat uit in het dorp
rondkijken en plekken schouwen Els, Engel en Peter gaan schouwen.

11. BOSS
18 okt bijeenkomst BOSS Peter en Engel gaan deze avond voorbereiden. Vanuit de werkgroep zijn er
een aantal vragen gesteld en dingen om over na te denken.

12. Buurtpreventie app

Loopt Els gaat een bijeenkomst plannen voor alle beheerders om te kijken of er nog vragen zijn.

13. ingekomen stukken
Klaas v.d. Lindevraagt zich af of het niet beter is om een vlaggen Bankier voor de vlag op Heetveld en
Sint Jansklooster aan te schaffen. Dit omdat de vlag nu snel slijt en soms (bij windstilte) niet te zien is.
Els gaat navraag doen bij Klaas als de huidige vlaggen niet gebruikt kunnen worden bij deze banieren
dan wachten we nog even. Anders gooien we veel geld weg, de vlaggen zijn 2 jaar geleden weer
besteld en nog niet opgebruikt.
Uitnodiging voor een Info avond samenloop voor hoop 18 sept tegen kanker niet bezocht. Estafette
loop van 24 uur www.samenloop voor hoop.
Notulen info avond groenehart van Wetland wonen
Pressent nodigt ons uit om weer een actie te doen dit laten we de volgende vergadering inplannen
Er zijn weer klachten gekomen over Crossen op water win gebied, er is contact opgenomen met
vitens, Vreugink gevraagd om te handhaven. Het gebied beschadigd hierdoor behoorlijk er bestaat
een kans dat Vitens het helemaal dicht gaat gooien.

14. Vliegroutes
20 sept. Is er een bijeenkomst in de Meenthe over het vliegtuig verkeer van en naar Lelystad. Aan
deze bijeenkomst is weinig aandacht besteed. In de krant hebben tips gestaan 1 daarvan is er moet
meer protest geproduceerd worden tegen de vliegtuigen.
De gemeente en de plaatselijke politiek houden zich erg afzijdig van het geheel dit verbaast ons zeer
mede omdat zij toch op moeten komen voor hun bewoners?
Van PB kan niemand aanwezig zijn deze avond maar het is misschien wel goed om acties te houden
en bewoners erop te wijzen wat hen te wachten staat.
Een aantal punten die wij zouden kunnen opstarten zijn een Petitie schriftelijk, Actie in de winkel,
Dokter, scholen en bij de Kerken

15. Rondvraag
Kindercorso netje opgelost voor de coop de route was aangepast zodat de winkel open kon blijven
Kindercorso goed ontvangen veel enthousiaste mensen
Verdeling taken moet voor volgende keer op de agenda komen.

Actie punten
Agenda punt volgende verg. present actie doen

Taakverdeling goed op de agenda
Nieuw dorpsplan maken??
Borden bewegwijzering een nieuwe plaatsen voor de gesteentetuin

Evert belt met Ronnie Lassche
Els stukken van stimulant doorsturen
Engel neemt contact op met Harold
Sylvia facebook berichten maken
Sylvia site updaten notulen erop meer actie’s
Peter en Engel gaan naar de bruisavond
Peter en Engel gaan naar de avond van BOSS en bereiden deze voor
Els meldt zich aan voor de burgerschouw
Els infoavond BPA wijk beheerders
Els mailt Klaas mailen over leg oude vlaggen eraan bevestigen (banier)
Els Flyers bestellen Hoogoverijssel
Els Hoogoverijssel hebben jullie ook papieren petitie
Els Kor vragen info bord kloostermuur
Els Stukje nieuwsbode okt

