Notulen DB-vergadering 28 september 2016
- Aanwezig: Rutger, Joke, Rianne, Jos, Simon, Leendert, Ina en Ilse (notulen).
- Afwezig:
1. Opening
2. Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen 31-08-2016
Worden vastgesteld.
Actielijst 31-08
3.Parkeerplaatsen voetbal: Er vindt door DB met de gemeente overleg plaats over de
mogelijkheden voor een uitbreiding van de parkeerplaatsen bij VV Nagele. DB en gemeente
komen er samen nog niet uit v.w.b. de financiering.
6. Checken aftappen stroom centrum Nagele: het lijkt erop dat wij betalen/hebben betaald
voor het stroomgebruik van de bouwvakkers. Dit bespreekbaar maken met Arjen/ Norman.
7. Sociale commissie: Joke en Nancy Kamstra hebben een afspraak gemaakt om elkaar
hierover te spreken.
3. Ingekomen stukken jun-jul-aug
 Mail van gemeente NOP over voorlichting over essentaksterfte. Vraag van de gemeente
NOP of er behoefte is aan een voorlichtingsavond. Aangezien alle inwoners van Nagele
een brief hebben gehad denken wij niet dat dit nodig is.
 Kennismakingsmail mevr. Henrieke Boeve, nieuwe directeur-bestuurder van Carrefour.
Voorstel is om mevr. Boeve uit te nodigen bij het sociaal overleg dat Joke heeft met
Nancy.
 Uitnodiging opening nieuwe winkel Bakker 1 okt. Simon gaat erheen.
4. Planning terugkijken:
 19/9: Bijeenkomst Tulpenmozaïek. Rianne is geweest bij de eerste bijeenkomst en men
was erg blij dat Nagele weer meedoet. Rianne gaat nadenken over wie ze ervoor gaat
vragen.
 20/9: 10-dorpenoverleg met College B&W. Joke en Leendert zijn geweest. Besproken
punten: er komen oplaadpunten voor fietsen en auto’s in het dorp, boerderijenboek, er
komen waarderingssubsidies ter voorkoming van brand met Oud en Nieuw, opvang
asielzoekers: loopt achter in de NOP, budget voor 75 jaar NOP is €75000: ideeën uit de
dorpen zijn welkom om iets te organiseren, buurtapps veiligheid: buitenwegen kunnen
een bord plaatsen, vrijwilligersverzekering, omgevingsvisie.
 21/9: Afscheid Arie de Wit. Is tijdens de receptie door DB aandacht aan besteed in de
vorm van een kado en bloemen.
 23/9: Overleg over borden en markeringspunten. Wordt aan gewerkt door DB en
Museum.
 23/9: Colorrun (act.in kader 60 jaar Nagele). Geslaagd evenement, 50 kinderen aanwezig.
 24/9: Burendag Koolzaadhof. Leendert is geweest. Er staat nog veel onkruid in de
groenstrook, moeilijk te beheersen. Leendert houdt dit verder in de gaten.
 24/9: Bedankje Zeeschelp voor 50 jaar inzamelen oud-papier. Joke en Ilse zijn geweest,
het werd erg gewaardeerd door De Zeeschelp.
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26/9: Bijeenkomst over Prijsvraag Nagele. Prijsvraag: Nagele proeflocatie voor duurzame
energie/energieopslag. RCE heeft hier budget voor en er is enthousiasme om dit te
realiseren. Architectenbureau ‘’Architectuur Lokaal’’ en RCE pakken dit verder op. Jury zal
bestaan uit deskundigen en wellicht uit leden van DB of inwoners van Nagele. DB heeft
verder geen prominente rol in het hele gebeuren.
27/9: Overleg met Zeeschelp en Arjen v.d. Berg over nieuwe methode afvalinzameling.
Dinsdag 27-9 overleg geweest tussen Arjen vd Berg, Rutger en afgevaardigden van de
Zeeschelp. Containers in het dorp ziet de gemeente niet zo zitten, wel een verzamelpunt
op de Loswal of evt. centraal punt bij de winkel. Arjen vd Berg is nu aan zet, wordt
vervolgd.
28/9: Ondertekening Coöperatie + opstal akte i.v.m. Zonnepanelen voor Nagele.

5. Actuele/lopende zaken:
 Deelname aan Buitengewone Woonmaand in de maand oktober. Voorstel is dat we
rondleidingen door Nagele laten organiseren door het Museum. Data 8 en 22 okt. Joke
overlegt met Greke Nuhoff van het Museum. Joke communiceert verder met de
gemeente.
 Zuiderwinkels klok en elektra kast. Rutger heeft Jos en Simon benaderd om het op te
pakken, wordt vervolgd.
 Datum dorpsoverleg avond: Website/ Veilig Nagele. Dorpsoverleg wordt maandag 24
oktober. Fré en Dennis zullen aanwezig zijn namens de website. Tevens verzoek van Henri
van Ulsen om over Veilig Nagele te vertellen. Jos en Ilse kunnen niet aanwezig zijn bij het
dorpsoverleg.
Simon: blauw bord regelen met Roel.
Joke: mailen naar buurtverenigingen.
 Nieuwe afvalcontainers. Worden binnenkort in Nagele geplaatst.
 Afscheid Aranka en Joos. Vrijdag 21 oktober. Aranka en Joos regelen het.
 Rondleiding voor DB door Nagele. 29 Oktober 13.00.
 Jeugdactiviteit. Jos heeft Freek Kramer gesproken. Leeftijdsgroepen worden 10-14 en 1418 jaar. Ze gaan een afspraak maken met De Acht voor de zaalhuur. Wordt vervolgd.
 Financiën: o.a. Revue/ Feestweek 2016/ 60-jaar Nagele/ Windgeld.
Kosten door Ina op een rij gezet. Ondanks gratis toegang bij dorpsfeest zijn de cijfers
prima. We gaan met de FC bespreken of we de gratis toegang blijven voortzetten in de
toekomst.
Subsidieverzoek van ouderencommissie voor financiële bijdrage voor ouderenmiddag.
Pakt Ina verder op.
 Communicatie: Nieuwe website/ Infoborden/ Facebookpagina. Website: is in werking.
Infoborden: zijn de blauwe borden, idee om deze aan te passen aan de stijl van de rest
van de informatieborden qua vormgeving. Facebookpagina: is Rianne mee bezig.
 December activiteiten, eindejaar attenties. Overleg met DB en Zeeschelp over hoe dit
vorm te geven.
Kerstboomlampjes zijn kapot, actie Simon om te checken. Ina belt met de leverancier
i.v.m. de garantie.
Zeeschelp is benaderd om ingang van het dorp te versieren, hebben ze positief op
gereageerd.
 Nieuwkomers
 Nieuwe bestuursleden DB. Alvast nadenken over nieuwe bestuursleden i.v.m. mogelijk
aftreden van enkele bestuursleden.
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Aanpassing bestuurstermijnen. Joke onderzoekt hoe het werkt om termijnen aan te
passen naar 3 jaar.
10-dorpenoverleg 11 oktober. Joke en Leendert gaan.
Karwijhof. Geen ontwikkelingen/ nieuws over.
Speeltuintjes. Simon en Jos gaan dit oppakken. Tevens mail van Klaverhof over plaatsen
van het voetbaldoel. Simon pakt dit op.
Stichting MFC. Leendert gaat in december naar de vergadering (eerder is er geen
vergadering).
Windgelden/Zonnepanelen-project. Rutger heeft ons bijgepraat.
Denktank

Overige zaken/ Rondvraag
-Brievenbus van Dorpsbelang: is dit uit de COOP gehaald nu COOP wordt gesloopt? Is niet
bekend.
-Archief DB nog bij Aranka: Joke en Ilse gaan dit binnenkort uitzoeken, eventueel gedeelte in
het Museum opslaan.
Volgende vergadering:
Woensdag 26 oktober 2016.
Vergaderdata 2016:
 23 november
 14 december (bij Simon)
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