Notulen vergadering PB d.d. 18 december 2017
Aanwezig: Els Loek, Evert Slager, Janobe Hobma, Engel Sinke, Harold Rook en Peter Dreves (beiden
komen iets later i.v.m. bijwonen overleg oudejaar huisjes)
Afwezig: Sylvia Wind
1.Opening
Engel opent de vergadering en heet iedereen welkom
2. Vasstellen agenda
Toevoeging 11 a gladheidbestrijding
3. Notulen en actielijst vergadering 20 november
Geen aanmerkingen. Actielijst wordt doorgenomen en actueel gemaakt
- AED accu: navraag leert dat PB verantwoordelijk is voor de AED Dorpshuis. Vervanging accu iedere 3
jaar kosten PB ( 140 euro)en als vervanging gebruikte pads ook voor rekening PB
- koffie ochtend ouderen: vanaf 19 januari biedt de Coop onderdak en koffie
- burgerschouw: contactpersoon bij gemeente was afwezig en werd niet vervangen. Schouw is niet
gelukt. Nieuwe poging zomer 2018.
4. Stand van zaken glasvezel
Eindstand is 61.7% Dus het gaat door!
5. Stand van zaken G1000
Peter doet verslag: 7 dec. bijeenkomst geweest. Vorming van een 8 tal werkgroepen (zeer
divers)Deze gaan aan de slag, er zijn ijkmomenten, eind maart komen daar concrete voorstellen uit.
Die worden gepresenteerd aan 3 groepen(politici, deskundigen en burgers) Steeds meer ambtenaren
schuiven aan. De raad neemt in april besluiten. Peter haakt even af(tijdsinvestering hierin is erg
hoog_) blijft het project wel volgen. Heeft een dubbel gevoel als het gaat om eindresultaat en
successen.
6. Dorpsplein en omstreken(entrees)
De tekeningen van dorpsplein zijn nu bij de gemeente, die er waarschijnlijk zelf weer nieuwe
tekeningen van gaan maken. Engel neemt nog contact met Chris. Wat betreft alles rondom de
entrees is de vaart er uit. Actie en reactie gemeente uiterst teleurstellend. Een korte samenvatting:
De kapaanvraag voor de twee bomen aan de Kloosterweg is gisteren ingediend, nadat gisteren bij
navraag bleek dat deze aanvraag nog niet was ingediend.
Als er geen bezwaar tegen de kap wordt ingediend, worden de bomen in februari gekapt en wordt de
verharding (stoepje) hersteld. De oversteekplaats voor de fietsers bij de Johanneskerk , o.a. met rode
verf op het wegdek, bij navraag bleek dat dit niet is meegenomen dit najaar. Het kan pas in het
voorjaar worden uitgevoerd, mei is de verwachting. Voor de aanleg van de parkeerplaatsen in de
berm bij het Geologisch Monument, het opknappen van het Geologisch monument zelf (kaart
Scandinavië, bankjes en hekwerken) is in oktober opdracht gegeven aan A.de Jonge.
Door de aanhoudende regen is het uitgesteld. De opdracht is i.i.g. verstrekt en zodra het weer het
toelaat gaat de aannemer er aan de slag. Ook het nieuwe houten hek bij de speeltuin is besteld, het
hek wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden aan het Geologisch Monument geplaatst. Voor
de informatie voorziening op het Geologisch Monument is contact gelegd met de Geologische
Werkgroep van de KNNV. Ook de borden en de informatie die in het parkje staat wil de

gemeente samen met de Geologisch Werkgroep actualiseren. Samengevat, de zaken lopen wel, al
gaat het traag. De gemeente verwacht dit voorjaar toch het nodige te kunnen uitvoeren.
Wij voelen ons niet serieus genomen door de gemeente. Het is ook moeilijk om dit allemaal aan de
inwoners te verkopen. In een brief aan de gemeente zullen we onze teleurstelling aangeven.

7. Verzoek gemeente openen bankrekening t.n.v./t.b.v. CWO
Gemeente heeft 1 bankrekening nodig om de diverse groepen vallend onder CWO subsidies uit te
betalen. De opvolger van Timpaan, Tinne kan dat niet zelf. Els noemt de diverse mogelijkheden die er
zijn bij de Rabo. Zijn kosten aan verbonden. Discussie over het waarom en wat zijn de
consequenties? In het algemeen zijn wij geen voorstander om hierbij betrokken te raken. Overleg
plannen Peter en Els en de dame waarmee al contact is geweest.
8. Oudejaar huisjes
Goed overleg geweest, alle huisjes waren vertegenwoordigd. Zijn goede afspraken gemaakt. In St.
Jansklooster is het toegestaan om zaterdagavond 30 december i.p.v 31 december carbid af te
schieten. Gemeente heeft deze uitzondering gemaakt en hoopt dat een ieder zich hier aan zal
houden. Dit bericht moet uitgebreid bekend worden gemaakt via website en Brederwiedekrant. Er is
inmiddels ook een beheerder voor de containersleutel gevonden.
9. Uitnodiging infobijeenkomst openbare verlichting
Belangrijk item: gemeente gaat de komende jaren 70% van de bestaande openbare verlichting
vervangen. De burger mag meedenken en dat kan op de info avond. Peter en Engel gaan er naar toe.
10. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente
Ter kennisname
11. Bewegwijzeringsbord
Harold heeft contact gehad met fam. De Olde en fam. Bos(aanwonenden). Fam. Bos weet wie de paal
heeft verzet maar wil dat niet delen. Harold heeft gezegd dat de paal teruggezet wordt naar de
oorspronkelijk plaats op gemeentegrond. Harold vraagt offerte bij fa. de Jonge en als de prijs
acceptabel is de opdracht geven de paal terug te plaatsen op een manier dat hij er niet meer
uitgehaald kan worden en/of gedraaid kan worden. Frouk Alice had er ook aandacht voor gevraagd
en krijgt per brief antwoord.
11.a Strooibeleid
Op het parkeerterrein( eigendom gemeente) voor de Coop en de huisartsenpraktijk wordt niet
gestrooid/geschoven/geveegd door de gemeente. Levensgevaarlijke toestanden ! Gemeente wordt
hierover benaderd.
12. Vacatures
Robert Rook en Ellen Mooiweer( vnl voor FB/website?) hebben interesse en worden voor de
volgende vergadering uitgenodigd. Jenny vraagt Sylvia of ze nog wil aanblijven tot de algemene
vergadering in maart.
13. Ingekomen stukken
- onderzoek vervoer platteland: op website plaatsen dan kunnen inwoners enquête invullen
- digitale dorpspleinen: mooi en ambitieus maar ook prijzig: voorlopig niets mee doen
- mobiele telefoon: Jenny vraag Hoege naar voorgeschiedenis en antwoord Wim Ziel
- Frouk Alice krijgt antwoord

14. Rondvraag
Els: data vergaderingen 2018: 15 jan/19 febr./19 maart/16 april/14 mei/18 juni
Els: datum algemene ledenvergadering: wordt donderdag 22 maart
Peter: dorpsplan actualiseren , wanneer? Agenda januari vergadering(veel tijd voor reserveren)
Harold: is het een idee om de campingeigenaren te vragen of er belangstelling is voor bord/bak en
zakjes m.b.t. hondenpoep opruimen? Harold en Janobe gaan vragen en bij positieve reactie kunnen
we de gemeente verzoeken dit uit te voeren.
Peter: verslag overleg vervoersplan: blik op de toekomst/wat is een ideale situatie? Wat zijn de
wensen en behoeftes/ ontwikkelen van routes. Gemeente gaat een nieuwe visie notitie schrijven
over het vervoer in de gemeente.
15. Sluiting
Engel sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de inbreng. Aansluitend is er een kerstborrel.
Actielijst:
Dorpsplan 2018 honorering bijdrage PBSJK

allen

Offerte vragen en opdracht geven tot herplaatsen
bewegwijzeringsbord Veneweg/Barsbeek

Harold

Naar Rene met de tekeningen

Engel

Vervolg veiligheid Wiedekieker

Els

Camping/hondenpoep

Harold en Janobe

Overleg over bankrekening CWO

Peter en Els

Bijeenkomst openbare verlichting

Peter en Engel

Brief gemeente over trage uitvoering

Els en Jenny

Brief aan Frouk Alice

Jenny

Brief aan Wim Ziel

Jenny

Navraag KPN mobiele telefonie

Jenny

Sylvia vragen te blijven tot maart

Jenny

Brief gemeente over strooibeleid

Jenny

Tekening dorpsplein: navraag bij Chris

Engel

Sylvia vragen vervoers enquête op website te zetten

Jenny

Vergaderdata bij Dorpshuis reserveren

Els

Adspirantleden vragen naar emailadres en
Telefoonnummer

Engel en Els

