Notulen DB Vergadering 28 juni 2017
Aanwezig: Simon, Ina, Rianne, Leendert, Jos en Joke
Afwezig: Ilse, Leon
Voorafgaand aan de bestuursvergadering schuif arran v.d. Reest namens de Groenbrigade aan om
bir te praten over hun actviteiten en plannen voor het komend raar.
Groengroep heef te weinig leden: nu 3, ze willen graag naar ong. 6 leden
Houden zich momenteel vnl. bezig met prorectmatg actviteiten: bloembakken, bloembollen
bir de bushalte gestrooid (4000!). Bloembak bir Rietveld hebben ze verzorgd.
De raarlirkse opschoondag (eind maart) gaat ook steeds beter, er lirkt steeds minder afval te
zirn in Nagele
Heef DB ideeën over welke actviteiten ze nog meer zouden kunnen doen
Simon: begraafplaats ligt er keurig bir (onderhoud doet Concern voor werk, Groenbrigade
maakt het 1x per maand af)
Firn dat de Gemeente het dorp nu (i.v.m. koninklirk bezoek) goed heef schoongemaakt.
Waar is het geld van de rotonde bir het bruggetre in het midden van de Ring Het plan dat ze
toen wilden uitvoeren mocht niet vanwege GSP (bureau ien Ruirs).
Hier is over gesproken trdens de schouw, Simon vraagt na bir Arren v.d. Berg van de gem.
NOP.
De tegels van het basketbalveldre mogen naar een andere locate in het dorp. Weet de
Groenbrigade nog een gegadigde
Notulen van de vergadering d.d. 31 mei 2017 worden vastgesteld

Actielijst d.dd.d 31 eei 2017
4b.d Overleg eet Roel Vinke over blauwe borden: Simon en Rianne hebben met Roel Vinke
gesproken. De blauwe borden zirn nu 11 raar oud en aan vervanging toe. T.z.t. nieuwe borden
inpassen in nieuwe huisstrll communicateplan voor Nagele.
7.d Checken gevels woonhoven: Leendert heef dit bekeken en op de gevels van de Koolzaadhof na,
vallen de resultaten mee.
8.dTerugkoppeling lijst schouwpunten naar inwoners door Ilona Peters (IGW): Ilona heef de lirst
naar de betrokken buurtverenigingen gezonden, Joke heef ook Josita een cc gestuurd. Joke zal de
lirst ook doorsturen naar alle DB-leden.
10.d Tegels basketbalveld: Stefan Davids bekirkt of ong. de helf van de tegels een bestemming kan
krirgen in de Karwirhof. De overige tegels kunnen dan aan andere Nagelezen worden geschonken.
Enige voorwaarde: tegels moeten wèl in Nagele blirven!
11.d Peilen belangstelling voor cursus voor verkeersregelaars via 10-dorpenoverleg:
Steven van ourik (organisate Avondvierdaagse) heef aangegeven dat de huidige manier van
opleiden van verkeersregelaars prima voldoet en dat er vanuit hun organisate geen interesse is voor
de veel duurdere variant die via het 10-dorpenoverleg wordt aangereikt.

Ingekoeen stukken:
- Verzoek IGW e.db.dt.d aanvang DB-vergadering op 19 juli : Aanvang volgende DB vergadering om
19.30 uur is ok.
- Meedenken over nieuwe Oegevingswet (eail gee.d NOP): Hier gaan we eerst niets mee doen.
- Mail Ineke Cornelissen over LEADER aanvraag door Museue Nagele: Er is nog LEADER-geld
beschikbaar. Ook het prorect Norwell Outdoor Fitness van Sportdorp zou mogelirk interessant
kunnen zirn als Leader prorect. Even afwachten hoe de persoon die we hebben benaderd gaat
reageren op ons verzoek of hir Leader-prorect wil gaan trekken. Leendert hir zal dit sportprorect ook
mondeling aanmelden bir de Gemeente NOP.
- Kennismakingsgesprek met Rabobank NOP-Urk: we zullen trdens Nagele Buiten Gewoon op 15 ruli
kennis maken met dhr. Kees Slot en zullen hem uitnodigen om in het naraar voorafgaand aan een DBvergadering met heel DB kennis te komen maken.

Evaluatie afgelopen periode:
- Dorpsfeest 14 t/e 17 juni, (Vogelschieten): was leuk, mooi weer, veel belangstelling, grats
entree helpt wel mee om de mensen bir de feestavond te houden. FC was erg positef. Relatef
veel reugd. Veel deelname aan de actviteiten. We kunnen terugzien op een mooi dorpsfeest!
- 2 runi: Opening Windpark NOP Agrowind -> Leuke happening, veel sprekers
- 19 runi: Opening Windpark NOP -> ooie bireenkomst, indrukwekkend optreden Victor idz
- 14 runi: 10-dorpenoverleg -> zou voor het laatst in de Stepe zirn, maar er is toch nog een
Rutense ondernemer opgestaan die, totdat het nieuwe FC er is, de horeca wil waarnemen.
Dit keer ook het raarlirkse ’10-DO’ uitre: naar een rir met huurwoningen van ercatus dat geheel
gerenoveerd en energiezuinig gemaakt was. Er werd een modelwoning van binnen bekeken waar
een trdelirke aanbouw (container) achter was bevestgd zodat de woning op die manier
‘levensloopbestendig’ gemaakt kon worden. Dit idee wil ercatus ook in andere dorpen uitrollen.
Verder weinig birzonderheden.
- 26 runi: Rondje begraafplaats eet Tjerk v.dd.d Wal: Taxushaagres doen het goed, paden zirn
schoon, Berceau moet gesnoeid worden, Groenbrigade pakt dit op, desnoods met advies van
Willem Roebert op afstand. Piet v.d. Sar is druk met de klokkenstoel, wordt hopelirk in september
geplaatst.
- 27 runi: Bijeenkoest over prijsvraag Energielab Nagele: zeer diverse deelnemers, w.o. een
voormalig rirksadviseur Landschap, Peter Timmer (RCE), Bas Horstng (BASTA Urbanism),
afgevaardigden van Provincie en gemeente, Pi de Bruin, etc. Doelstelling is om middels een
vraagprirs ‘Willy Wortels’ naar Nagele te lokken. De technische commissie maakt een voorselecte
uit de inzendingen, daarna worden er 4 voor de volgende ronde geselecteerd. Op 9 september
a.s. wordt er een infodag voor geïnteresseerden georganiseerd met workshops.
Dit prorect maakt onderdeel uit van Energielab Nagele. Positef prorect. Alles wat goed is voor
Nagele is ok!

Actuele/lopende zaken:
- 29 runi: Bezoek Koningspaar aan Nagele
Koninklirk paar bezoekt useum en wandelt door Zuiderwinkels naar de Karwirhof
Er is al veel voorwerk verricht, dorp ziet er tp-top uit! Er wordt niets aan het toeval overgelaten.
- 1 ruli: Opening zonnepanelenproject MFC : Joke, Ina en Leendert gaan
- 15 ruli: Loungefeest Schokkerhaven: Jos, Simon en artn (FC) hebben al een aantal keren overlegd
met David Apperlo van Pier16. Het is een loungefeest, staat of valt met het weer. (uitloop is 22 ruli),
er zirn diverse actviteiten bir en op het water. Er zirn DJ’s, re kunt re aanmelden via een e-mailadres,
etc. (Slump wil graag weten hoeveel mensen er komen). De BBQ kost EUR 10,00 p.p. Naast de
consumptes moeten ook de actviteiten in munten betaald worden. DB draagt EUR 2.500,00 bir:
het geld dat is overgebleven van N-50 prorect. DB moet de fyers verspreiden onder de bewoners
en hier en daar een poster ophangen. De kosten van de fyers zirn ook voor DB. Lia doet bezorging
in het dorp, buitenwegen verspreiden we zelf. FC heef een schema voor rondbrengen. Nagele
moet voor die dag 8 vrirwilligers regelen. ocht het feest een succes blirken te zirn, bestaat de kans
dat het in een volgend raar weer georganiseerd wordt. T-shirts t.b.v. Buitengewoon l Crew maken
Is daar budget voor Ina denkt van wel. Is eigenlirk ook een uitgestelde 60-raar Nagele actviteit.
Rianne regelt de T-shirts.
- 19 ruli: IGW- team schuif aan bir volgende DB-bestuursvergadering
- Richtlijnen e.db.dt.d besteding Windgelden opstellen:
-> Beschikbaar geld (EUR 2.500) raarlirks opmaken, DB mag zelf ook een prorect kiezen.
-> Per prorect maximaal EUR 500,00
-> Prorect moet voor heel Nagele zirn, is een eenmalige birdrage
-> Nagele moet er belang bir hebben dat iets in stand wordt gehouden.
-> DB is de rury voor het al dan niet toewirzen van een birdrage en de hoogte daarvan
Joke zal de 2 aanvragers die tot nu toe in 2017 een verzoek hebben gedaan, melden dat hun
aanvraag in behandeling is en hen een aanvraagformulier toezenden.

- Procedure AED: is misschien een thema voor een dorpsoverleg
ensen van de EHBO van Nagele
uit te nodigen EHBO-groep Nagele polsen. Dokter dan ook uitnodigen.
- Feestcoeeissie: communicate, nanciën, etc.: evaluate van het dorpsfeest vindt volgende week
woensdag plaats (Jos gaat met artn afstemmen), meer in volgende vergadering
- Financiën: geen birzonderheden te melden
- Nieuwkoeers Nagele: zie actepuntenlirst moet eind ruli klaar zirn
- Coeeunicatie: Infobordenl Websitecommissie, prorect loopt
- Zuiderwinkels, bank, klok en strooekast:
Simon heef iemand van de gemeente gesproken over de stroomkast. Er blirkt al een nieuwe
stroomkast te staan (waar ). De gemeenteambtenaar gaat met de ambulante ondernemers
bespreken dat ze in het vervolg stroom vanuit de nieuwe kast halen. Hir zal hiervoor ook contracten
opstellen, hir wil het voor de zomervakante helemaal geregeld hebben. Er moet een nieuw slot op
de stroomkast van DB komen en de sleutel komt in bewaring bir Ina.
Bank: wel functoneel, niet heel comfortabel.
- Noorderwinkels, geen nieuws
- Inloopavond Schokkererf BV: 21 juni: er waren 30 belangstellenden en er heef al een aantal
mensen getekend voor het appartement van hun voorkeur. Overige belangstellenden zullen nog
benaderd worden. Hopelirk kan eind dit raarlbegin volgend raar de eerste paal de grond in en is
alles eind volgend raar bewoond.
- Karwijhof : 1 huis is opgeknapt, dit wordt eerst een zichthuis. Het is een 15-rarenplan, er wordt
eerst met 8 woningen begonnen.
Na de zomervakante moet DB weer eens contact met HdK opnemen.
- Sportdorp: Prorect Norwell Outdoor Fitness (zie ingekomen stukken)
- Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy): na de vakante opstarten

Rondvraag
- Leendert is geïnteresseerd in het contract met gemeente over beplantngstrook Koolzaadhof.
- Bestaat er al een plan-beschrirving van het etspad van Schokland naar Nagele Bir niemand
bekend. Wie schrirf er een prorectplan
eenemen in prorect Toerisme l Promote Nagele

Volgende vergadering is op woensdag 19 juli, aanvang 19.d30 uur

