Notulen DB-vergadering 27 jan. 2016
- Aanwezig: Rutger, Joke, Ina, Jos, Aranka, Simon en Ilse (notulen).
- Afwezig: Joos
1. Opening
2. Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen 9/12/15
Worden vastgesteld.
Actielijst 09/12
 Budgetplan jubileumjaar: in ontwikkeling.
 Simon, Rutger en Joke zijn aanwezig geweest bij de bijeenkomst ontwikkeling nieuwe
website Nagele. Ziet er goed uit, interactief en modern. De website-redactie is ook
erg tevreden. Presentatie bij de jaarvergadering. Wens is dat er jongeren betrokken
worden bij de website, Elma van der Sar en Peter Geluk waren aanwezig maar
hebben niet direct toegezegd om deel te nemen aan de website.
 Kerstverlichting van de boom is slecht. Volgend jaar even naar kijken.
 Schokkererf/Noorderwinkels: het is allemaal nog onduidelijk wat de opties en
mogelijkheden zijn. Zuiderwinkels wordt hard aan gewerkt.
3. Ingekomen stukken:
a. Mercatus, overleg Beurmanjer en vraag Pieterke n.a.v. mail Saskia vd Veeken over

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.

j.

woningtoewijzing aan Nageler jongeren. Aranka en Rutger gaan 2 febr. naar Mercatus
toe. In Creil zou DB meer invloed hebben in de woningtoewijzing, Aranka benadert DB
Creil hierover.
Gesprek met Mercatus gaat tevens over andere zaken zoals Karwijhof: Rutger heeft
contact gehad met Hendrik de Keyser maar het is niet duidelijk of het definitief rond is.
Verdere onderwerpen van gesprek: zonnepanelenproject en recente publiciteit Vlashof.
Nagelezen, verzoek redactie wijziging doelstellingen. De site wordt vernieuwd dus dit
wordt t.z.t. aangepast.
Verzoek Wendmakkers bijdrage feestverlichting. Afwijzen, we vinden de aanvraag geen
directe zaak van Db. en we zijn bezig met ander initiatief (zie verderop).
Gemeente, zienswijze 3e bouwlaag Lucernehof. Lijkt lastiger dan gedacht. Db is positief
over het plan en hoopt dat het de bewoners toch lukt.
Klaas-Jan Loosman, verzoek tot afspraak over Voorzien in Vastgoed. Wellicht klus voor de
denktank(?), Aranka belt met Ellen-Jane van Straaten (gem. NOP) om dit voor te leggen.
We willen graag betrokken blijven maar geen dingen dubbel doen.
Anjo: kerkklokken/ ingediende zienswijze. De derde klok van de voormalige NH-kerk
(Noorse Broeders) is kapot, verzoek om hier bijdrage aan te leveren. We wijzen deze
aanvraag af. Tevens verzoek tot instemmen met klok op begraafplaats (gratis overnemen
van begraafplaats Dronten). Hier stemmen we mee in. Aranka koppelt terug aan Anjo.
Negatieve publiciteit Vlashof. Zie hierboven, gaat mee naar Mercatus.
10-dorpen-overleg, kascontrole 16 febr. 19.15 uur. Joke en Rutger gaan er heen.
Werelderfgoedcentrum. Huidige plek is verouderd, vertelt het verhaal niet meer en
gedacht wordt om een nieuw centrum te ontwikkelen. Eventueel optie om in Nagele iets
neer te zetten wat voor het dorp natuurlijk goed zou zijn, samen optrekken met Museum.
Rutger benadert Anjo.
Verzoek Hans v.d. Klundert voor overleg over vergunningen. Aranka plant overleg met FC
en Hans.
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4. Planning terugkijken dec/jan:

a. Vrijwilligersattenties. Werd gewaardeerd.
b. Kerst 23 dec. Goede bijeenkomst, bijdrage Zeeschelp werd gewaardeerd. Voor herhaling
vatbaar.
c. Oud en Nieuw feest ‘de Hut’. Zou redelijk druk geweest zijn.
d. Nieuwjaarsborrel 3 jan. Leuke middag, opkomst redelijk goed.
e. Nieuwjaarsreceptie gemeente 4 jan. Rutger is geweest.
f. Nieuwjaarsreceptie IGW 14 jan. Niemand van ons is geweest.
g. Bijeenkomst websitecommissie 19 jan. Besproken.
5. Actuele/lopende zaken:
a. Stand van Zaken project Nagele. Norman vd Ende (gem. NOP) komt de volgende DB-

b.
c.
d.

e.

f.

vergadering. Onderwerpen: centrum, Karwijhof, openbaar groen bij de Zuiderwinkels
(bankje, klok, vlaggenmast), Loswal (parkeerprobleem), parkeerplaats sportpark, bomen
die huisarts heeft aangeboden, fietspad langs de tocht Schokkerringweg/ gesteentetuin.
Denktank. Een aantal Nagelezen heeft deelname toegezegd, Rutger benadert nog een
aantal personen.
Jubileumjaar. Joke en Marjan Bruinsma zijn bezig met de planning. Kalender is bijna
gevuld. Budgetplan: meeste kosten zitten in de uitnodigingen.
Windgelden. De eerste € 10.000 wordt begin juni overgemaakt. Zonnepanelenproject:
opzet businessplan is ingediend bij Heidemij (voor cofinanciering). 11 Februari volgt een
dorpsoverleg hierover met specifieke informatie, plan van aanpak, etc.: er zijn
participanten nodig, er wordt een coöperatie opgericht (met bestuur en Raad van
Toezicht).
N-50-gelden. Nog geen definitieve bestemming voor. Rutger is in overleg met Jan Jippes
(heeft een initiatief maar loopt vast vanwege vergunningverlening) en de Gemeente
(i.v.m. vergunning)
Financiën. Entree revueavond en dorpsfeest besproken. Optie is passe-partout voor 3
avonden in combinatie met lidmaatschap DB.

Overige zaken/ Rondvraag
 Facebook-pagina DB aanmaken.
 Kerstversiering 2016: Rutger heeft De Zeeschelp benaderd om tegen een vergoeding
een uitgebreidere dorps-kerstverlichting te verzorgen, hier hebben ze positief op
gereageerd.
 Kerst en Nieuwjaar 2016: hoe in te vullen? Joke belt met de Ondernemersvereniging
of zij nog ideeën hebben voor eventuele, gezamenlijke invulling.
Volgende vergadering DB: woensdag 24 febr. 2016 20.00 uur in MFC
Dorpsoverleg -> over windgelden/zonnepanelenproject: 11 febr. 20.00 u MFC
Vergaderdata DB 2016:
Dorpsoverleg (o.v.) 10 maart
23 maart
Jaarvergadering donderdag 7 april
20 april
18 mei
22 juni
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