Notulen bestuursvergadering PB d.d. 15 oktober 2018
Aanwezig: Engel Sinke, Peter Dreves, Jenny Boersma, Jonobe Hobma en Evert Slager(deel van de
vergadering)
Afwezig: Harold Rook, Els Loek, Ellen Mooiweer

Inloop: bewoner Monnikenweg komt klagen over de slechte toestand van trottoirs in met name
Monninkenweg en Bonckehavenweg. Heeft vaak klacht ingediend bij gemeente zonder succes.
Tevens maakt hij zich zorgen over het uitblijven van een start voor de nieuwbouw van de hof
woningen.
Zaken doen met Kor v.d. Velde:
-

-

-

-

Dorpsplein: Kor heeft ge update tekening bij zich. Hij vindt het wenselijk om deze nog een
keer door te spreken met de groep mensen die zich hiermee in de voorbereiding heeft
bemoeit. Noemt specifiek ook vertegenwoordigers van de kloostermarkt. Afspraak was in de
maand oktober. Kor stuurt email met voorstel datum: in oktober!
Re fund gelden bomen: Kor gaat onderzoeken of en hoeveel geld er over is gebleven na het
verfraaien van de entrees. Onze bedoeling van dat geld is het realiseren van een schuilhut bij
het fietstunneltje in de Leeuwte. Kor adviseert om daar so wie so een matrixplannetje voor in
te dienen. Het liefst nog inleveren in 1ste week november. Hoeft niet zo uitgebreid maar wel
met onderbouwing en draagvlak.
Dorpsplan 2019-2024: op vraag van Peter antwoordt hij dat het wel mogelijk is om de kosten
die worden gemaakt voor een heel uitgebreid beleidsplan-dorpsplan terug te vragen uit een
potje bij de gemeente.(is blijkbaar bij vorige gelegenheid ook gebeurd) De regels daarover
zijn niet meer zo talrijk en streng. Het is vormvrij geworden. Hij adviseert nieuwe
dorpsplannen van naburige PB’s te lezen met name Dwarsgracht en BeltSchutsloot zijn
interessant voor ons.
Klachten over slechte trottoirs: Kor gaat het bespreken binnen de gemeente. PB gaat toch
ook nog klacht hierover indien via webformulier gemeente.
Evenementen terrein: Kor is blij met de afspraak die is gemaakt om met diverse partijen te
overleggen over de herinrichting van het evenemententerrein. Er is nu 1 centraal
aanspreekpunt hiervoor. Hij zal nu bij indiv. vragen vanuit een vereniging of andere
belanghebbende er niets mee doen maar doorverwijzen naar PB.

Kennismaken met wethouder: Marcel vertelt over het nieuwe college, de samenwerking binnen de
gemeenteraad en de gemeente. Vertelt uitvoerig over zijn aandachtsgebieden en de samenhang met
anderen. Slogan is: bewoner staat op 1! Men doet er veel aan om de contact met de bewoners
laagdrempelig en toegankelijker te maken. ER komen contactpunten in Vollenhove en Oldemarkt en
dan gaat het met name over aanvragen en ophalen van rijbewijs, paspoort etc. We hebben
gesproken over de huidige taak van PB en hoe wij de toekomst zien: Samen doen. Vragen over de
nieuwbouw van Wetland wonen kon hij niet beantwoorden. Vertelde enthousiast over het project:
energie coöperatie de wieden weerribben. Het is een succes!

Vervolg vergadering:
1. Opening
Engel opent de vergadering en heet ieder welkom
2. Vaststellen agenda
Wordt aldus vastgesteld
3. Notulen en actielijst van 17-09-2018
Dorpsplein: Kor had tot nu toe zijn belofte niet nagekomen
Vitens: bomen planten niet mogelijk omdat in hun terreinen her en der leidingen liggen
naar kranen en waterputten. Kunnen ons niet faciliteren.
Robert Rook: treedt terug uit het bestuur. Wil wel op projectbasis iets doen.
Actelijst wordt bijgewerkt
4. Bijeenkomst 11 oktober i.v.m. evenementen terrein
Peter rapporteert over de goede bijeenkomst: goede opkomst en positief ontvangen. Zie
verder meegestuurd document. Peter en Evert stellen voor om met een klein comité de
plannen verder uit te werken om deze uiteindelijk als matrix aan te bieden(in 2019)
Uiteraard pas na ook de aanwonenden te hebben gehoord en geïnformeerd.
5. Verslag contact jeugdwerker/Rabo project
Jenny heeft al email hierover verstuurt en nu nog weer verteld over een te houden
enquête onder de schooljeugd over hun wensen t.a.v. vrijetijdsbesteding in het dorp. Tip
hierbij: in goed overleg met school deze enquête op school uitvoeren en later de ouders
inlichten, ook via bericht in de NB. Rabo project start binnenkort( geld gevraagd voor
uitbreiding en opknappen speelplaats bij de COOP
6. Concept dorpsplan
Peter wordt bedankt voor zijn voorbereidende werk, dit maakt het nu aantrekkelijker om
er ook in te gaan lezen en mee te denken. Voorstel om dit in een klein comité verder uit te
werken. Iedereen is welkom om erbij te zijn maar dit geeft ook weer een belasting. Op
donderdag 8 november om 19.30 uur in het Dorpshuis gaan we verder met het
dorpsplan 2019-2024. Degene die daar niet bij kan zijn wordt dringend verzocht wel input
te geven via de email. En dat dan te doen voor 3 november a.s.
7. Ingekomen post
Brief van Vitens over de mogelijkheid tot planten van bomen
8. Rondvraag
Janobe: vraagt of iemand iets weet over het verdwenen boombankje
Peter: vraagt hoe de voorbereiding verloopt van de Nieuwjaarsreceptie. Engel heeft er nog
niets mee gedaan en gaat FroukAlice vragen.
Peter: 25 april 2019 bestaat PB 25 jaar: dat moeten we vieren. Ga nadenken over een plan.
9. Sluiting
Engel sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de inbreng.

Volgende vergadering: maandag 19 november om 19.00 uur

