Notulen vergadering van 21-1-19

5. Evenemententerrein
Tijdens het moment van bespreken van het plan was alleen de kloostermarkt aanwezig.
Iedereen een mail verstuurd met het verzoek om te reageren voor 26 jan. op de stukken
Wim had 1 reactie 2000 m2 en dat moet zijn 7000m2.
Kloostermarkt gaat akkoord.
Volgende stap gaat ook zonder reactie in werking gezet worden.

Moeten we het aantal feesten aan de kaart gesteld worden? Dit moet via corso commissie of via de
gemeente.

6 Dorpsplein
Vordert gestaag
1 bericht over de belichting dat die weg gehaald is, Joop, is opgelost.
Vandaag een kabel kapot getrokken verdere info volgt.

7 ALV
Dorpsplan presenteren
Energie coöperatie uitnodigen
Voor de agenda zie de bijlage dit is tevens de uitnodiging voor in de nieuwsbode

7a ingekomen stukken
Buslijn 79 veranderd dit was bekend bij PB contact met ROCOV gehad al in 2017. Was toen al een
mededeling. Arjan en Trijntje worden door Engel bedankt voor hun info.
Kwartaal bericht van wetland wonen, geen info over Sint Jansklooster

7b gesteentetuin
Er worden beneden nieuwe info borden geplaatst over de flora en fauna rondom de gesteente tuin.
Op de berg en naast de zandwant komen nieuwe infoborden over het ontstaan van deze gesteente
tuin.
Er wordt gekeken of er een glasplaat geplaatst kan worden om de grondlagen beter te kunnen zien.

Bij de entree van de gesteentetuin wil de gemeente grote keien plaatsen, er moet een oproep
gedaan worden om keien te verzamelen. Bewoners kunnen deze evt. afgeven of laten ophalen.

7c digitale
Peter is in Zwolle geweest 30 aanmeldingen voor de bijeenkomst digitalisering.
Workshop ideeën uitgewisseld hoe kun je digitalisering inzetten om je dorp leefbaarder te maken
Website oudere, PB, Jongeren
Bijhouden en actualiseren moet ook, dit is misschien wel net zo belangrijk.
Je hebt alleen maar mensen nodig die zich willen inzetten en blijven inzetten.
Olst Wijhe heeft een digitale app/website waar opleidingen cursussen, op staan iedere dag staan
deze dingen op de app. Maar ook hoe je er kunt komen.
Olst Wijhe uitnodigen om hierover te vertellen? Ook evt. voor stad en Ambt.

8 Rondvraag
Engel vraagt zich af of rondom de Coöp de rommel kan worden opgeruimd, of gebeurd dit ook al
door de gemeente en de winkel?
Glasbak blijft een doorn in het oog, Jan Obe blijft aanspreken.
Evenementen kalender van de gemeente 27 april kloostermarkt staat er niet bij? Zij moeten dit zelf
aangeven bij de gemeente als zij hier wel op willen komen.
Evert vraagt of er een computer in het dorpshuis zou kunnen komen waar zorgmaatjes met ouderen
zaken kunnen regelen die zij zelf niet kunnen.
Vuilcontainers voor de nieuwbouw komen die nog, of moet men blijven lopen naar de huidige
vuilcontainers?
€3 contributie verhogen moet kan dit en hoe werkt dat?
Er zijn een hoop aftredende leden dit jaar die niet herkiesbaar zijn. Op deze manier kunnen we niet
verder. Als het niet veranderd dan moeten we helaas stoppen.
Samen gaan met Vollenhove als PB zou evt. ook nog een optie zijn.
Voor nu gaan we op zoek naar nieuwe leden die ook de verplichtingen die lid zijn van PB met zich
meebrengt waar willen maken.

