Notulen DB-vergadering 24 feb. 2016
- Aanwezig: Rutger, Joke, Jos, Joos, Aranka, Simon en Ilse (notulen).
- Afwezig: Ina
1. Opening
Leendert Plat en Rianne Dijkstra zijn vandaag aanwezig bij de vergadering.
Kennisgemaakt. Rianne geeft aan dat ze dingen m.b.t. communicatie erg leuk vindt om
te doen, heeft ervaring in marketing. Tevens staat ze open voor het meegaan naar
tiendorpenoverleg.
Leendert geeft aan dat hij nog wil beslissen of hij deel gaat nemen aan DB.
Gesprek met Norman en Arjen
We starten met een gesprek met Norman van de Ende (Arjen van de Berg is ziek).
Bespreekpunten die wij hebben aangegeven zijn:
 Centrumplannen. Noorderwinkels: Norman is in gesprek met de eigenaren van de
panden van de Noorderwinkels.
 Noorderwinkels moet eerst worden aangepakt want bestemmingsplan moet
aangepast worden voordat er op het Schokkererf gebouwd kan worden.
Gemeenteraad moet bestemmingsplan en economische uitvoerbaarheid goedkeuren
alvorens er actie ondernomen gaat worden. Dit zal ongeveer november zijn i.v.m. de
bestemmingsplanprocedure. Schokkererf kan pas doorgaan ná Noorderwinkels.
Voorwaarde die gemeente stelt: bestemmingsplan moet onherroepelijk zijn, alle
eigenaren moeten akkoord gaan, en de raad moet akkoord geven.
 Karwijhof. Men is er nog niet uit. Er wordt op hoog nivo door de wethouder
geprobeerd de overname door HdK (vereniging Hendrik de Keyser) nog rond te
krijgen. Punt is dat ILT (ministerie) de overname niet ziet zitten vanwege een
pietluttigheid over regeltjes. Mercatus zal de bewoners binnenkort inlichten.
Momenteel dus afwachten, de bal ligt bij de gemeente.
Als Mercatus uiteindelijk de restauratie gaat doen dan is de hoop dat HdK erbij
betrokken blijft, maar dit is nog zeer twijfelachtig.
 Openbare ruimte Zuiderwinkels (bank, klok, vlaggenmast, kerstboom, elektrapunt).
Momenteel worden de panden opgeknapt, hier zijn wisselende oordelen over. De
openbare ruimte wordt ook aangepakt. O.a.: zichtlijn Noorder- naar Zuiderwinkels
herstellen, haagjes om een aantal panden, bestrating in duidelijke profilering
aanleggen zodat er meer eenheid ontstaat, pleintje herinrichten (vnl. groen).
Plan voor Schokkererf is ook gereed, vnl. herbestraten. Eenheid met Noorderwinkels
is belangrijk.
Elektrapunt: terug naar de gemeente, moet afgemeld worden (zou niet zo
ingewikkeld zijn).
Klok: moet verplaatst worden, voor 8 maart laten weten aan Norman waar onze
voorkeur naar uitgaat.
Bank: past eigenlijk niet in het nieuwe plan. Optie is op het MFC-plein.
Vlaggenmast: wij mogen aangeven waar we die geplaatst willen hebben.
Planning: kozijnen leveren in tweede week van april, eind april-begin mei starten.
 Loswal. Er lopen gesprekken met OVN en gemeente (John Ekkel): vraag is om zoveel
mogelijk parkeerplaatsen te realiseren op de loswal.
 Speeltuinen. Koolzaadhof zou inmiddels gestart zijn. Communicatie binnen de
gemeente is niet optimaal en werkt stagnerend. De andere hofjes wachten nog op
uitsluitsel en actie (verdelen speelattributen over de andere hofjes). Centrale
speelplaats kan wat ons betreft weg en ingezaaid worden met gras.
 Parkeerplaats sportpark. Wijzigen bestemmingsplan: Schokkererf is voorlopig
vervallen, Lucernehof is eruit (opbouw derde daklaag). Parkeerplaats sportpark wordt
er toch in opgenomen, optie Norman is om er een verkorte procedure van te maken
(8 weken), het wachten is nu op groen licht.
 Verdere acties rondom bomen kappen en ophogen grasveld tussen de scholen
besproken door Norman (grond o.a. uit Emmelhage en vanuit Zuiderwinkels).
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Mogelijk fietspad Nagele/Schokland langs de tocht. Kan doorgaan als de provincie
met middelen komt, dit zal 2017-2018 worden. Het waterschap wil er een duurzame
oever van maken, de provincie wil het fietsnetwerk verbeteren.
Mail Gerda Tenhage, stimuleringsregeling. Voldoen aan de (financiële) regels is een
harde voorwaarde. Nagele is ‘welstandsgebied’ dus voor alle voorgevels van
woningen moet een vergunning worden aangevraagd. Aranka geeft aan dat er in de
presentatie vanuit de gemeente iets is blijven liggen en men niet duidelijk heeft
gekregen hoe de route loopt (te moeilijke presentatie). Bewoners Klaverhof en
Vlashof willen graag in gesprek met de gemeente, Norman geeft aan dat er al aantal
gesprekken is gevoerd. Er liggen hiaten in persoonlijke wensen en mogelijkheden en
wat er kan en mag vanuit de gemeente. Kan DB hier iets in betekenen, we willen
geen negatieve reuring hierover. Als het bij meerdere gezinnen speelt dan kan
gemeente er mogelijk iets mee. Actie Aranka en Rutger om te inventariseren bij
hoeveel mensen het speelt, en aan de hand daarvan mogelijk een avond beleggen.
Belangrijk: beeld-kwaliteitsplan blijft leidend, hier kan niet aan voorbij worden
gegaan! De vraag is ook waaróm de regeling niet loopt (financiële redenen, regeling
bijv.).
Dak Ring 1 i.v.m. zonnepanelen. Gemeente heeft aangegeven dat er afgewacht moet
worden wat er uit project Voorzien in Vastgoed komt, maar dit is in strijd met eerdere
beloften dat het dak van Ring 1 vervangen zou worden i.v.m. het
zonnepanelenproject.

2. Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen 27/01/16
Actielijst 27/01
4. Subsidie gem. NOP aangevraagd door Ilse.
6. Dorpsbelang Creil blijkt niet veel invloed gehad te hebben op woningtoewijzing in Creil.
9. Tiendorpenoverleg: kascontrole geslaagd, was eenvoudige klus. ‘Boerderijboeken’
gemaakt voor andere gemeentes van Flevoland, idee om dit ook voor NOP te maken.
Vraag of er iemand uit Nagele zitting wil nemen in de commissie voor dit boek. Vragen
tijdens jaarvergadering of er animo voor is. AED’s in Nagele: hoeveel zijn er in Nagele, er
zouden er twee bekend zijn. Aan Irma Renne en Dirk Bernard vragen om traject voort te
zetten v.w.b. aanmelden deelnemers Hartslag.nu.
10. Rutger met Anjo gesproken over Schokland.
11. Aranka, FC en Hans hebben de vergunningen voor het hele jaar besproken en worden
in gezamenlijkheid ingediend.
12. Jack Mulder heeft deelname aan denktank toegezegd.
13. Niet gedaan, we houden de kerstviering toch in eigen hand.
3. Ingekomen stukken jan/feb
a. Inrichting openbare ruimte Zuiderwinkels (klok, bank, kerstboom, kraam,
elektrakast). Besproken met Norman
b. Brievenbus Schokkerhaven, bezwaar bewoners. Besproken, er zijn 2 bezwaarschriften
binnengekomen.
c. AED. Besproken.
d. Verzoek Henri van Ulsen, buurt-WhatsApp. Wij zien het niet als primaire taak van DB
om hierin mee te werken. Advies om contact met wijkagent Jan Huizingh te houden.
e. Renovatie speeltuin Koolzaadhof. Aranka gaat 14 maart naar het gemeentehuis om
met aantal bewoners over speeltuinen en opties te brainstormen.
f. Klokje begraafplaats. Piet van der Sar laat ons twee maquettes van klokkenstoelen
zien. Overleggen welke onze voorkeur heeft en eventuele aanpassingen op de
getoonde ideeën. Kosten nog niet bekend, zal met name om materialen gaan. Rianne
koppelt onze reactie terug aan Piet.. We hebben een lichte voorkeur voor de
vierkante versie.
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g. Verzoek Klaas-Jan Loosman betreffende situatie Hof van Nagele/Wei van Geluc.
Stichting Hof van Nagele is ter ziele, KJL aan DB om hierin nog iets te betekenen? We
vinden dit geen taak voor DB, wellicht meer IGW. Rutger mailt Klaas-Jan.
4. Planning terugkijken:
a. Overleg Mercatus Rutger/Aranka, 2 feb. Karwijhof besproken, woningtoewijzing
jongeren besproken maar hierin is geen ruimte.
b. Bijeenkomsten zonnepanelen 3 en 11 feb. Er zijn, naast veelal positieve reacties, ook
kritische opmerkingen geplaatst door enkele aanwezigen. Traject wordt vervolgd.
c. 10-dorpen overleg 16 feb. Besproken.
d. Jaarvergadering Tollebeek 18 februari. Simon en Ilse zijn geweest, was een prima
avond.
Actuele/lopende zaken:
 Stand van Zaken project Nagele
- Denktank. Denktank bestaat nu uit: Ingrid D., Chiel V., Jack M, Jan-Hendrik K.,
Sander de J., Sandra G. Gemeente is datum aan het plannen voor eerste
bijeenkomst.
 Jubileumjaar
Passe-partout
FC regelt de kaartverkoop.
 Windgelden. Besproken
 N-50 gelden. Besproken
 Financiën. Ina afwezig dus niet besproken.
 Jaarvergadering 7 april voorbereiden (uitnodiging 2015, conceptnotulen 2015 en
voorbereidingslijstje 2015 bijgevoegd). In kleiner comité.
 Jaarvergadering Ens 16 maart, wie gaat daar heen? Simon en Joos gaan.
 Dorpsoverleg 10 maart? Gaat niet door, er wordt een aparte avond ingepland voor
zonnepanelen.
 Volgende vergadering 23 maart, notulist? Joos.
Overige zaken/ Rondvraag
 Ilse en Joke zijn de volgende vergadering afwezig.
Volgende vergadering: woensdag 23 mrt. 2016 20.00 uur in MFC
Vergaderdata 2016:
Jaarvergadering donderdag 7 april
20 april
18 mei
22 juni
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