Notulen DB-vergadering
- Aanwezig: Joke, Rianne, Simon, Leendert, Ina en Ilse (notulen).
- Afwezig: Rutger, Jos (beiden in het buitenland)


Opening

Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen
Worden vastgesteld.
Actielijst
 2. Doeltje in de Koolzaadhof is geplaatst.
 3. Checken stroomgebruik centrum. Ina heeft contact gehad met Essent om te
kijken of ze konden zien of er pieken zaten in stroomverbruik maar dit is niet te
zien omdat er geen slimme meter inzit. Ina heeft gemaild met Arjen van de Berg
(gem. NOP) over de tweede stroomkast, nog geen reactie.
 4. De bank van de COOP is nog niet naar VV Nagele omdat de aannemer nog niet
in de gelegenheid is geweest om het er naartoe te brengen. Kan van de actielijst
af. Wel belangrijk dat we dit soort zaken beter communiceren richting het dorp,
want het onderwerp blijkt meer te leven onder de dorpsbewoners dan dat wij ons
gerealiseerd hebben.
 5. Kerstboomlampjes liggen bij Simon. Omdat er nu mooie kerstbomen staan van
de Zeeschelp, zetten we dit jaar onze eigen kerstboom niet neer.
 14. Updaten statuten door Leendert en Joke: gaan ze afspraak voor plannen.
 19. Stimuleringsregeling hofjes: nog onduidelijkheid over. Bespreken met Arjen en
Norman op 25 januari, Joke mailt Arjen en Norman om hen uit te nodigen.
 21. Vragen Kwartet: Arjen vd Berg heeft erop geantwoord, Joke zal er nog een
mail achteraan doen richting Kwartet ter bevestiging.
 29. 26 nov., Vereniging Hendrik de Keyser (VHdK) in Karwijhof presentatie voor de
bewoners. Rianne is geweest maar was wegens miscommunicatie helaas te laat.
Toch nog even gesproken met VhdK en ze is bijgepraat over de plannen.
 31. Lidmaatschap DB onder de Nageler inwoners, info Ina: Nagele heeft 810
huishoudens, waarvan 396 huishoudens lid zijn van DB (14 dec. 2016). Leendert
gaat bij het eerstvolgende tiendorpenoverleg vragen hoe dit percentage bij de
andere dorpen zit en wat hoe zij hun leden werven (hebben DB-leden daar
bijvoorbeeld voordeel van?).


Ingekomen stukken sept-okt



Planning terugkijken
 24/11 Bijeenkomst Groen Tarwehof. Bij ons niet bekend hoe dit is verlopen omdat
wij niet in de gelegenheid waren om te komen.
 25/11 Feestavond Nakala. Joke, Leendert, Simon en Ina zijn geweest. De
opkomst viel wat tegen, wat heel jammer was. Het was een mooi opgezette en
toch succesvolle avond voor de mensen die er waren, complimenten aan Nakala.
 6/12 Vergadering St. MFC. Leendert is hierbij geweest. Leendert vond het een
nuttig bezoek en zal dit voortzetten.
 13/12 10-Dorpenoverleg. Secretaris Hannie Hofs heeft afscheid genomen.
Besproken punten: Gesprekken fusie AVES en SCPO zijn opnieuw opgestart, dit
zal zijn tijd nog nodig hebben. Snel internet buitengebied: Nagele zit in het eerste
gebied en ze gaan jan./febr. 2017 beginnen. Omgevingsvisie. Afmering bootjes.
Er komt geen opvolging voor Hester Kuper (openbaar vervoer etc.). Nieuwe
penningmeester voor Tiendorpenoverleg. Was een goed overleg.
 Versiering dorp door de Zeeschelp. Er zijn in het centrum drie verlichte
kerstbomen geplaatst door De Zeeschelp, wat er erg mooi uitziet.
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Actuele/lopende zaken:
 December activiteiten, eindejaar attenties, flyers nieuwjaarsreceptie.
Rondgang Zeeschelp 23-12 besproken. Ina, Rianne en Ilse zullen er namens DB
bij zijn.
Blauwe borden: kerstwens en aankondiging nieuwjaarsreceptie.
 Communicatie: Infoborden/ Facebookpagina. Het is steeds duidelijker wat Rianne
op FB kan zetten. Belangrijk dat we veel communiceren over dingen die er
gebeuren, klein en groot.
 Zuiderwinkels, klok en stroomkast. Besproken.
 Schouw Nagele. Simon en Joke organiseren dit.
 Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Joke en Ilse pakken het op.
 Financiën. Er is geld overgemaakt naar Energiek Nagele.
 Noorderwinkels. We zouden graag wat meer weten over de plannen.
 Karwijhof. Besproken, nog geen duidelijkheid over termijnen van starten etc.
 Aanpassing bestuurstermijnen. Wordt 4-2-2. Komt in de nieuwe statuten.
 Speeltuintjes. Afgerond. Hoeft niet meer besproken te worden.
 Stichting MFC. Reeds besproken.
 Sportdorp.

Overige zaken/ Rondvraag
 Containers staan op de loswal. Joke gaat informeren hoe het loopt.
 Leadergelden. Leendert is van mening dat er vanuit DB iemand zou moeten zijn
die zich hierin kan vastbijten (bijv. fietspad naar Schokland). We hebben allen een
folder ontvangen en zullen de volgende keer bespreken of er iemand vanuit DB is
die hierin iets wil en kan betekenen.
 Idee Joke: nieuwe leden een rondleiding door Nagele aanbieden.
 Complimenten aan de nieuwe bestuursleden Rianne en Leendert voor de
waardevolle bijdrage die zij leveren aan het bestuur.
 Ina: Mapje nieuwkomers: overzicht Nagele heeft een update nodig, Rianne gaat
dit doen.
Volgende vergadering:
Woensdag 25 januari 2017 20.00 uur in MFC.
Vergaderdata 2017:

1 maart

29 maart, Leendert afwezig

6 april jaarvergadering

19 apri

31 mei

28 juni

19 juli
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