Notulen bestuursvergadering d.d. 15 april 2019
Aanwezig: Peter Dreves, Els Loek, Marleen Pol, Jenny Boersma
M.k.a.: JanObe, Ellen Mooiweer
1.
Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom
2.
Agenda
Wordt ongewijzigd vastgesteld
3.
Notulen vergadering d.d. 11 februari 2019+actielijst
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld en actielijst wordt bijgewerkt(incl. extra kolom)
4.
Evaluatie ALV
Opkomst was verrassend hoog. Goed om op deze manier met bewoners te kunnen praten.
Veel aandacht ging naar de evt. naamsgeving van plein en het brommerrieden. Ook de
slechte toestand van de stoepen en wegen en de verloedering kreeg aandacht.
5.
Dorpsplan
Het dorpsplan werd op de ALV op hoofdlijnen besproken en komt zo spoedig mogelijk d.w.z.
als de vernieuwde website in de lucht is op de site gedurende 1 maand (1 mei tot 1 juni)en
daarna wordt het een definitief plan. Optie is ook om het bijv. uitgeprint in de bieb ter inzage
te leggen.
6.
Oplevering dorpsplein
Heeft nog niet plaatsgevonden maar Peter zal het in het komende gesprek met Kor
meenemen.
7.
Evenementen terrein
Op 25 april is er bijeenkomst van de werkgroep en Kor. Dan moeten er wel besluiten worden
genomen over kosten. Een echte kostenraming is er nog niet. Er moet in verband daarmee
worden gekeken naar plannen in de toekomst op de locatie met eventuele toekomstige
kosten. Uiteindelijk koet het definitieve plan wel een toekomstbestendige investering
worden. De volgende fase is dan een definitief kostenplaatje en daarna bijeenkomst met
aanwonenden en bewoners.
8.
Werkgroep naamgeving
De werkgroep is bij elkaar geweest. Er gaat definitief iets komen in het dorp met de naam
Evert van Benthem. Er is snel een gesprek met de werkgroep en Kor en mevrouw Cora
Vonk(van kunst en cultuur bij de gemeente). Dan worden ideeën besproken. Zou ook
onderdeel kunnen worden van een groter project: “Klooster blijft in beeld”.
9.
Ingekomen stukken
- brief A. Lassche wordt besproken en doorgeschoven naar werkgroep naamgeving.
- activiteiten Wetland Wonen m.b.t. de bouw van de hof woningen worden met
enthousiasme ontvangen.
10.
Rondvraag
Els: vanwege deze vergadering is er nu niemand op de bijeenkomst over het luilakken
Els: neemt het rooster door en de bijzonderheden m.b.t. de bloemen uitdeel actie
Peter: wil weten wat de kosten waren van het etentje en of de kosten volledig op rekening
PB komen. Ja dat is het geval.
Peter: in Steenwijk is een beroemd bankje overbodig geworden, is dit iets voor ons dorp?
Bijvoorbeeld bij het speeltuintje? Hij gaat het er over hebben in de bijeenkomst met Kor en
de kunstdame.
Peter: graag een nieuw vast agendapunt: communicatie.
11.
Sluiting
Volgende vergadering: maandag 20 mei om 19.30 uur

