Notulen DB-vergadering 31 augustus 2016
- Aanwezig: Rutger, Joke, Rianne, Jos, Simon en Ilse (notulen).
- Afwezig: Leendert, Ina
1. Opening
Leon Bovée en Suzanne Elswijk zijn voorafgaand aan de vergadering aanwezig om met
ons te praten over het Containerplan van Muziekvereniging de Zeeschelp, als alternatief
voor het oud papier halen dat gaat wegvallen. We hebben enkele ideeën besproken.
Eind sept. laatste keer papier ophalen door Zeeschelp, maken ze spektakel van. Idee om
dan meteen een flyer huis aan huis te verspreiden met het plan voor de toekomst.
2. Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Actielijst 22-06
1. Initiatief kinderdisco: Jos communiceert met betrokkenen.
2. Parkeren voetbal: niet besproken i.v.m. afwezigheid Leendert
3. Schema nieuwkomers: Volgende keer, actie Joke.
4. Verplaatsen speeltoestellen: Simon moet dit nog oppakken.
5. Checken stroom aftappen: Simon vraagt het aan Arie (COOP)
8. Postbus Schokkerhaven mag voorlopig blijven staan (in ieder geval eerste paar jaar).
9. Rondleiding Nagele: Ilse Datumprikker rondsturen, na half okt. i.v.m. Rutger.
11. Lunch Rotary: Rutger is benaderd voor een lunch op 1 okt.
13. Geluidsinstallatie naar Joop vd Linden: Moet Simon nog doen.
14. Evalueren met de FC: moet nog plaatsvinden, Rianne en Simon gaan.
3. Ingekomen stukken jun-jul-aug
- Mail Elma v.d. Sar over Bestemmingsplan Noorderwinkels/ Parkeren Noorderlaan. Het
is nu te laat om op het bestemmingsplan te reageren, maar we zullen het onder de
aandacht brengen in ons eigen contact met de gemeente.
- Prijsvraag Nagele. Er werd door de provincie e.a. betrokkenen enthousiast
gereageerd op idee van Rutger (Nagele proeflocatie voor duurzame energie/
energieopslag), men wil dit in een nieuw programma van Nagele gaan uitwerken.
RCE heeft geopperd om een prijsvraag uit te schrijven en het te laten oppakken door
bijv. studenten van TU. Afspraakvoorstel: ma 26 sept. verder bespreken.
- Vraag Nancy Kamstra over eenzaamheid in Nagele en afstemming dorpsoverleg.
Eerst bespreken met Nancy.
- Fietstocht Urgenda door Flevoland - 7 en 8 september. Ter kennisgeving
aangenomen, we laten het aan Andries Poppe over om iets over Nagele te vertellen.
- Jeugdactiviteiten Nagele. Reeds besproken. We staan positief tegenover het voorstel
maar hebben nog wel wat opmerkingen, Jos houdt contact met de organisatoren.
- Mail Arjen vd Berg stroomkast en klok. Opties voor eigendom stroomkast DB Nagele
(A) óf gem. NOP (B). Wij gaan voor optie B. Rutger communiceert aan Arjen.
Idee klok: zonnepaneel op leggen?
4. Planning terugkijken:
- Bijeenkomst Schuttingenproject op 23 juni. We weten niet hoe dit geweest is, Joke
benadert Klaas-Jan Loosman
- Symposium energie, erfgoed en ruimte, 30 juni. Is goed verlopen.
- Overdracht Karwijhof, 1 juli. Was een prima bijeenkomst.
- Energiedialoog door Samenwerkingsverband Tegengas, 7 juli. Simon is geweest.
5. Actuele/lopende zaken:
- Supermarkt. Aandacht besteden aan afscheid van Arie de Wit van de COOP, hebben
we besproken.
- Uitbreiding parkeerplaatsen bij de sportvelden. Volgende keer bespreken i.v.m.
afwezigheid Leendert.
Notulen DB 31-08-2016

-

-

-

Werelderfgoed. Nog geen duidelijkheid over waar het Werelderfgoedcentrum zou
moeten komen, verder overleg staat op de planning.
Idee is bord met algemene informatie over Nagele, met soort plattegrond. Rutger
communiceert met de gemeente NOP.
Communicatie: Nieuwe website/ Infoborden/ Facebookpagina. Nieuwe website:
communiceren via blauwe borden.
Bedrijven kunnen via facebook iets op de website zetten: belangrijk om dit uit te
leggen aan dorpsbewoners/ondernemers! Koppelen aan dorpsoverleg: wanneer?
‘’Presentatie Informatieavond nieuwe website’’.
Karwijhof. Er zijn nog geen activiteiten zichtbaar.
Speeltuintjes. Simon mee bezig.
Stand van Zaken project Nagele/ Gemeente. Rutger heeft vrijdag een belafspraak
met Norman.
Stichting MFC: Bestuurslidmaatschap Leendert namens DB. Volgende keer bespreken.
Nieuwkomers. Besproken
Denktank. Geen nieuws.
Financiën. Ina is afwezig.

Overige zaken/ Rondvraag
-Tiendorpenoverleg wanneer? Joke checkt datum, Leendert en Joke gaan.
-Pleintje bij de COOP, paal van de kerstboom is van DB, bij opbreken pleintje.
-Kerst: Rianne, Joke en Ilse om de tafel.
Volgende vergadering:
Woensdag 28 september 2016.
Vergaderdata 2016:
 26 oktober
 23 november
 14 december
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