Notulen bestuursvergadering PB d.d. 14-10-2019
Aanwezig: Janobe, Ellen, Els, Martleen, Jenny

01. Opening
Marleen opent de vergadering en heet iedereen welkom
02. Lopende zaken bespreken met Kor v.d. Velde
1. Evert van Benthem groep: Kor legt uit hoe het traject eigenlijk zou moeten gaan om
uiteindelijk goedkeuring(en geld) te krijgen van de commissie die beslist over de startsubsidies
inwonersinitiatief. Er dan een concreet plan met onderbouwing nodig. Ter voorbereiding hierop
kan PB zelf koppengeld gebruiken om kunstenaars te laten meedenken en met mogelijke opties
voor een beeld komen. Evt. wil Kor wel meedenken in brief en voordracht.
2. luilakken: men is nog bezig met het maken van een enquête voor alle inwoners. Kor stuurt
deze nog naar PB ter beoordeling en hij doet dat voor 15 november. Het is de bedoeling dat deze
enquête medio januari wordt gehouden. Advies PB: niet alleen de inwoners van het dorp maar
ook van Heetveld.
3. oudejaarsketen: slechts 3 keten hadden een afvaardiging gestuurd naar de vergadering van
alle betrokken partijen. PB was niet uitgenodigd! Kor doet nieuwe poging voor overleg en dan
wordt PB wel uitgenodigd.
4. eindoplevering dorpsplein: heeft plaatsgevonden nog met voormalige bestuursleden en is nu
een afgerond project.
5. algemene schouw van het dorp op infrastructuur en veiligheid zou moeten plaatsvinden. Een
schouw door PB met burgers en daarna met Kor en afvaardiging van gemeente. Actie: PB
informeert Kor als de eerste schouw is gedaan.
6. drugsvraagstuk: de vraag is is er een drugsprobleem? PB denkt dat het meevalt en verwijst
vragen hierover naar politie en gemeente. Er worden wel drugs gebruikt maar van dealen is nu
niets te merken. Kor vraagt of er behoefte is aan een info avond voor inwoners samen met PB en
deskundigen vanuit de gemeente. Momenteel niet maar PB staat altijd open voor meewerken in
deze als de inwoners en/of de gemeente hier behoefte aan heeft.
7. Perceel Op Stap: na de herfstvakantie wordt het pand teruggeven aan de gemeente. Er hebben
zich al wel diverse belangstellenden gemeld voor het pand en perceel. Gemeente wil verkopen.
Pand zal eerst worden getaxeerd. Marleen stuurt namens PB brief over de noodzaak om het pand
te behouden voor plaatselijke activiteiten m.b.t. welzijn en zorg en evt. woningen voor ouderen.
8. evenemententerrein: Kor zegt dat een offerte is gemaakt met een erg fors eindbedrag. Kor
maakt duidelijk dat dit traject ooit in veel kleinere omvang gestart door COV nu is uitgegroeid tot
een enorme klus met als projecteigenaar PB. Peter heeft overdracht hierover in juni per email
gedaan en daar is verder niets mee gedaan en dat moet PB wel gaan doen. Evert wordt benaderd
om mee te blijven doen en als PB zich het plan eigen heeft gemaakt wordt er contact gelegd met
iemand van het COV om te overleggen over de volgende stappen(aanwonenden inlichten
/werkzaamheden verrichten door eigen mensen etc.) Actie daarna: PB contact met Kor. Snelheid
is wel geboden.
9. wetland wonen: Kor vraagt of er een doorlopend contact is met Wetland Wonen. Het is goed
om geïnformeerd te worden over wat er gebeurt en wat de plannen zijn. Dat was er wel tot de
start van de bouw van de hof woningen. Kor laat weten wie van de gemeente daar
contactpersoon voor is.

10.bank: Els krijgt geen antwoord op haar vragen aan de gemeente over de bank. De bank die in
Steenwijk heeft gestaan en nu door vele dorpen wordt begeerd. Zo ook door PB : prachtige plek
zou zijn bij de hof woningen. Kor gaat hier achteraan en zal bericht doen.
11.nieuwbouw tegenover het wapen van Utrecht: men zegt dat er vergevorderde plannen zijn
voor het bouwen van 8 seniorenwoningen. Kor weet nergens van maar gaat e.e.a. uitzoeken en
zal PB informeren.
3. Notulen vergadering september
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunten zijn afgehandeld. Akkoord gegeven op het inhuren van Aluarth m.b.t. website.
4. Ingekomen stukken
Afgesproken welke uitnodigingen wel of niet worden geaccepteerd. We moeten keuzes maken en
kunnen niet alles bijwonen nu we een klein bestuur hebben. We blijven wel kritisch kijken naar
onderwerpen waar wij wel wat aan kunnen hebben.
5. Invullen andere structuur
De volgende onderwerpen zijn geselecteerd en benoemd wie welke mensen gaat vragen om zich
met dit onderwerp bezig te houden.
Jeugdwerk: o.a. luilakken en oudejaarsketen
Ellen vraagt Roy Stam en Robert Heetebrij
Infrastructuur en verkeer:
Els vraagt Gerrit Boeve en Rinus Stam
Ellen vraagt Ellen Zieleman
Sport:
Els vraagt Anouche Keizer
Recreatie en Toerisme:
Jenny vraagt Rene
Els vraagt Janneke Rook en evt.later nog Zendy Lok
EvenemententerreinL
Els vraagt Evert Slager
Welzijn en ouderenzorg:
Janobe vraagt Janny van Benthem
Openbare voorzieningen: o.a. speelveldjes:
……………
Social media:
Ellen vraagt Aluarth
Veiligheid: deels eigen bestuursleden
Els vraagt Henk Vruggink
6. Zichtbaar PB
Vooral te lezen en te zien op FB en straks op eigen website. Advies om wel goed te kijken of een
bericht er in zijn geheel op kan of dat er een aanpassing moet worden gedaan( voorbeeld:
berichtgeving en uitnodiging BGL infoavond )Wel elke maand redactioneel stuk (gratis)plaatsen in
de NB. Makkelijk leesbaar stukje met uitgebreid de activiteiten van PB beschrijven. Voorstel is om
dit stukje afwisselend door meerde bestuursleden te laten schrijven. Jenny doet deze keer en
stuurt volgende week concept door om er op te schieten. Plaatsing Nieuwsbode na
herfstvakantie. Els wil volgende maand wel schrijven.

7. Rondvraag
Els: in voorjaar aftredend: er moet een nieuw penningmeester worden gezocht. Er zijn namen
genoemd en Els gaat zelf op zoek.
Ellen: wat doen we nu verder met het beeldje? Uitgebreid gesproken over de commissie en de
problemen die 1 deelnemer veroorzaakt. Enthousiasme van de andere deelnemers neemt
hierdoor af. Besluit: max. 5000 euro uit pot koppengeld gebruiken in de voorbereiding. Els doet
de aanvraag hiervoor naar Kor.
Jenny: emailadres is veranderd: boersmajenny@gmail.com vraagt Ellen om dit te wijzigen op
website en ook het doorlinken van pb emailadres naar haar adres.

Volgende vergadering: maandag 25 november om 19.30 uur

