Notulen DB-vergadering 18 mei 2016
- Aanwezig: Rutger, Joke, Jos, Ina, Rianne, Leendert, Simon en Ilse (notulen).
1. Opening
Nancy Kamstra en Wietse de Boer (Carrefour buurtwerk) zijn aangeschoven en Nancy
heeft verteld wat zij zoal gedaan heeft als buurtwerker in de afgelopen periode.
Voorbeelden: schuttingprojecten, (hulp)vragen van bewoners beantwoorden, verzoeken
voor vrijwilligers, contact met wijkagent en dominee, preventief ontmoeten van
bijstandsgerechtigden. In Nagele lijkt meer dan gemiddeld sprake van eenzaamheid
onder inwoners en de sociale betrokkenheid onder een groep Nagelezen is klein. DB geeft
aan om hierin in de toekomst samen over na te denken hoe we dit thema op de agenda
kunnen zetten.
2. Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen 20-04-2016
Worden vastgesteld.
Actielijst 20-04
 1. Koppeling MFC en DB. Er is telefonisch contact geweest tussen Rutger en John
Balk, er is onderkend dat er inderdaad meer koppeling nodig is tussen MFC en DB.






Leendert biedt aan om de vergaderingen van MFC te gaan bijwonen vanuit DB.
Rutger stelt dit voor aan John.
8. Vrijwilligerspas gaat niet door.
11. Kinder-jeugddisco in MFC: staan we niet negatief tegenover, mooi initiatief.
Plan laten schrijven, wat is precies de wens? Jos is aanspreekpunt. Terugkoppelen
aan Freek Kramer.
14. Bijeenkomst nieuwe woningen Koolzaadhof: Rutger is geweest. Zeer weinig
opkomst. Het lijkt geen kansrijk verhaal.

3. Ingekomen stukken mrt/apr
 Kunstwerk Jasper Schep i.v.m. 60 jaar Nagele. Besproken, vinden het o.m. ook
een taak voor het museum, Rutger gaat terugkoppelen naar Jasper.
 Uitnodigingen in ingekomen post. Er komen altijd veel uitnodigingen binnen, we
spreken af dat we in de vergaderingen een schifting maken omdat we niet overal
naar toe kunnen.
4. Planning terugkijken:
 Kennedymars, 26 april. Simon is geweest.
 Lintjesregen, 26 april. Jos heeft bloemen geregeld.
 Koningsdag, 27 april. Geslaagde dag. FC was ook tevreden.
 Plantjesdag, 7 mei. Was geslaagd. Aantal plantjes was gelijk aan andere jaren,
maar het bleek dat we te weinig plantjes hadden om het hele dorp te voorzien.
Volgend jaar aantallen en prijzen aanpassen.
 Bijeenkomst Windpark NOP, 9 mei. Rutger en Leendert zijn geweest, samen met
enkele leden uit de werkgroep. Was een leuke happening. Cheque ontvangen.
 Bijeenkomst Mercatus voor bewoners Karwijhof op 10 mei. Rianne en Rutger zijn
geweest. Bewoners waren blij dat er eindelijk antwoord is. Volgende bijeenkomst
is in juli en dan komt de externe projectleider ook. Traject: HdK begint met de nu
leegstaande woningen, huidige bewoners krijgen de kans om de nieuwe woningen
te betrekken. Via natuurlijk verloop wordt vervolg gegeven aan het traject (welke
huizen eerst aan de beurt komen).
 Lezing over Mart Stam, 13 mei. Ilse is geweest.
 Ronde Tafel Gesprek Gem. NOP, 17 mei. Rutger en Joke zijn geweest. Rutger
heeft ingesproken met onze visie over de ontwikkelingen.
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Overlijden Louis van Gasteren. Joke stuurt een kaart naar de familie.

5. Actuele/lopende zaken:
 Karwijhof. Overdracht mag van het ministerie plaatsvinden. Db heeft zich veel
ingezet om het voor elkaar te krijgen en we zijn hier erg blij mee. Carlo Huijts
(Ver. HdK) verwacht dat eind juni/ begin juli de overdracht een feit is.
 Uitbreiding parkeerplaatsen bij de sportvelden. Besproken. Uitbreiding zou erg
wenselijk zijn, maar een belangrijk deel van de kosten ligt bij ons/het dorp.
Leendert pakt het verder op.
 Jubileumjaar/ feestweek (organisatie Vogelschieten). Door stijging van de kosten
verhogen we de deelnameprijs naar € 10. De te winnen bedragen ook verhogen.
 Nieuwkomers. De dames regelen dit onderling. Joke maakt schema.
 10-Dorpenoverleg op 7 juni, 19.00 uur in Tollebeek. Rutger en Leendert gaan.
 Stavaza nieuwe Website. Rianne: 2 Juni overleg met websitecommissie. Deadline
met dorpsfeest wordt niet gered.
 Speeltuintjes. Doelen en basketbalveld verplaatsen. Simon benadert enkele
mannen (volleybal?) om dit op te pakken.
 Stand van Zaken project Nagele/ Gemeente. Zuiderwinkels: Opknapbeurt
winkels/woningen wordt erg mooi vinden we. Aanpak openbare ruimte/groen start
binnenkort. Banken en klok: er is een voorstel voor gekomen vanuit de
gemeente. Simon en Jos pakken dit op met Arjen vd Berg (gemeente).
Centrumplannen: DB heeft binnenkort gesprek met gemeente en
projectontwikkelaar om zich te laten informeren over de stand van zaken.
Noorderwinkels: DB houdt vinger aan de pols; er lijkt beweging te zitten in de
ontwikkelingen.
 Bestuur/ toekomst MFC. Besproken. (zie hierboven)
 Windgelden/Zonnepanelen-project. Volgende vergadering apart agendapunt van
maken om de laatste stand van zaken door te nemen. Andy, Pieter-Jan en
Wietske uitnodigen.
 Denktank. 31 Mei is de volgende vergadering, onderwerp is ‘voorzieningen’.
Rutger gaat namens DB.
 Financiën. Essent forse nabetaling, verbruikskosten zijn enorm toegenomen. Heeft
ws. te maken met de bouwbedrijven Zuiderwinkels. Gaan we achteraan.
 Commissie voor oecumenische dienst op 4 juni a.s. gaat de collecte wijden aan de
klokkenstoel die op de begraafplaats gaat komen
 Windmolengeld is binnen.
 Verzekering voor de revue is in behandeling. Er is een voorlopige dekking.
Overige zaken/ Rondvraag
 Worden we op de hoogte gehouden over de voortgang van de reconstructie van
de wegen? Joke vraagt na.
 Bewegwijzering dorp is slecht aangegeven. Nu te laat om aan te geven bij
gemeente.
 Idee om een keer een museumrondje door het dorp te doen met DB? Ilse neemt
contact op met iemand van het museum.
Volgende vergadering: woensdag 22 juni 2016 20.00 uur in MFC
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