Notulen jaarvergadering Vereniging Dorpsbelang Nagele
Gehouden op 23 april 2015 in het MFC te Nagele

1. Opening
Voorzitter Rutger Bergboer heet alle aanwezigen van harte welkom. Er wordt stilgestaan
bij het overlijden van mevr. Mullink, de gezondheidsproblemen van dhr. Smith en het
overlijden van dhr. Zevenbergen (leden van verdienste).
In de opening benadrukt Rutger dat een aantal zaken in Nagele nog (steeds) niet is
gebeurd, zoals het opknappen van de Zuiderwinkels, de verkoop van de Karwijhof aan
Ver. Hendrik de Keyser en het opknappen/afronden van het plein bij het MFC. Echter, er is
ook veel wél gebeurd en dat mag ook benoemd worden. Later op de avond zal dit verder
aan bod komen.
2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 27 maart 2014
De notulen worden vastgesteld.
3. Jaarverslag Secretaris 2014
Secretaris Aranka Steenstra, Joke Claassen en Ilse van der Woerd lezen het jaarverslag
2014 voor. Hieruit valt op te maken dat er erg veel is gebeurd in en om Nagele in het
afgelopen jaar, variërend van activiteiten voor de dorpsbewoners, prijzen voor Nageler
ondernemers, leefbaarheidsvergaderingen met aandachtspunt betrokkenheid van de
buurtverenigingen bij het dorp, samenwerking met IGW, Sportdorp, actuele thema’s
(schaliegas, breedbandinternet) en de ontwikkeling van Nagele vanuit het
Ontwikkelperspectief en Dorpsvisie. Tevens wordt er een oproep gedaan aan de
aanwezigen om zich aan te melden voor de jubileum-werkgroep i.h.k.v. 60 jaar Nagele in
2016.
4. Jaarverslag Penningmeester
Ina Wientjes licht het financieel jaaroverzicht van 2014 toe: het jaar is afgesloten met een
positief resultaat.
Vraag vanuit de zaal: is er een begroting? Antwoord: nee die is er niet, er wordt
uitgegaan van de inkomsten / uitgaves van het jaar ervoor.
- Rutger benoemt verder dat er een donatie zal komen vanuit het N50-project. N50
heeft dit jaar voor het laatst plaatsgevonden en het overgebleven geld wordt aan het
Dorpsbelang geschonken, met als doel dat het een goede nieuwe bestemming krijgt,
bijvoorbeeld te besteden voor 60-jaar Nagele. Ideeën zijn welkom.
- Windgelden: 5 dorpen in de NOP, waaronder Nagele, zullen voor een periode van 20
jaar €10.000 krijgen dat vrijkomt uit de zgn. ‘windgelden’ (een soort vergoeding voor
de overlast vanwege de windmolenbouw) . Dorpsbelang gaat een voorstel doen om
dit te gaan besteden.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Anton Krops en Rob Persoon hebben de
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financiën van DB Nagele over het afgelopen jaar uitvoerig onderzocht. Conclusie: alles
klopt tot op de cent nauwkeurig en er wordt decharge verleend door de kascommissie.
Anton Krops gaat de kascommissie verlaten, zijn plaats wordt ingenomen door Anja
Krops.
6. Bestuurswisselingen DB
Voorzitter Rutger Bergboer is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met luid applaus
opnieuw benoemd als voorzitter voor de komende 4 jaar.
Als nieuw lid wordt voorgesteld: Jos Scholtens. Jos wordt algemeen bestuurslid.
7. Feestcommissie door Evelien Doggen
Evelien neemt ons alvast mee naar het komende dorpsfeest welke gehouden zal worden
van 3 t/m 6 juni. Het thema zal zijn ‘Nagele pakt uit’. Er zal een aantal dingen veranderen
dit jaar in de planning van de feestweek, zoals het vogelschieten op zaterdagavond i.p.v.
de middag, en ook zal de route van de intocht van de schutterskoning anders worden. De
dorpsloop zal na een aantal jaren van afwezigheid, dit jaar weer terugkeren. Deze
beslissingen zijn genomen mede n.a.v. de leefbaarheidsvergaderingen die gehouden zijn
en het feit dat de animo vanuit de inwoners van Nagele nog wel eens ontbreekt om mee
te doen aan activiteiten en de feesten te bezoeken.
De FC hoopt op enthousiaste deelname vanuit de buurtverenigingen.
Bestuurswisselingen:
Er wordt afscheid genomen van enkele FC-leden, te weten Jeroen Schutte en Johann
Krops. Martin Vegterlo en Gerwin Kets zijn nieuwe FC-leden die het enthousiaste team
komen versterken.
8. Diverse sprekers vanuit verenigingen en organisaties uit Nagele
- IGW (Klaas-Jan Loosman)
Klaas-Jan houdt het kort en benadrukt enkel het Schuttingproject welke momenteel
actueel is. De Klaverhof krijgt nieuwe schuttingen en worden m.b.v. eigen bewoners
en Poolse inwoners van Nagele geplaatst.
- Museum Nagele (Helma Teusink)
De toegangsprijs van het Museum is verhoogd, wat meer geld opleverde. Er zijn weer
mooie exposities geweest. De website en het logo van het Museum zijn vernieuwd.
Het Museum draait nog steeds op tal van vrijwilligers welke nog in voldoende aantal
beschikbaar zijn. Helma roept de Nagelezen op om vaker het museum te bezoeken,
niet alleen tijdens openingen van exposities. Tot slot is er onlangs een nieuw gedicht
geplaatst aan het begin van de gedichtenroute. Daphne Geschiere was de winnares
van deze wedstrijd welke in samenspraak tussen de scholen en het Museum is
gehouden.
- VV Nagele (Rens Koene)
De renovatie van de accommodatie vergt veel tijd en aandacht. Onlangs heeft de
veiling €43.000 opgebracht, begin juni start de renovatie waarvoor Rens een oproep
doet aan een ieder om te helpen. Rens bedankt de tennisvereniging dat zij de kosten
van de toiletgroep met VV Nagele zullen delen. Er zijn voor de jeugd nieuwe
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voetbaldoeltjes aangeschaft m.b.v. Sportdorp Nagele. VV Nagele telt momenteel 216
leden. Per nov. 2015 zullen er 4 bestuursleden aftreden.
Rens benadrukt dat de plaats van VV Nagele in het dorp erg groot is en dat is erg
positief. De vereniging draait op vrijwilligers en die blijven hard nodig.
Sportdorp Nagele (Kees de Rijke)
Er zijn veel sporten geslaagd. Helaas is, er ondanks inspanningen, weinig animo vanuit
de buitenlandse inwoners van Nagele gekomen om deel te nemen aan een sport.
Jennifer van Meer, projectleider, stopt en per 1 sept. 2015 zou Sportdorp ook
stoppen. M.b.v. Dorpsbelang Nagele kan het toch voortgang plaatsvinden. De
doelstellingen zijn:
* opzetten van eenmalige activiteiten
* ondersteunen van de sportverenigingen, ook met nieuw sportaanbod.
* stimuleren van bestaande activiteiten voor bestaande leden
* samenwerken met Ens om sporten te promoten
Ondernemersvereniging Nagele (Suffridus van der Meer)
OVN telt 40 leden. Activiteiten zijn geweest: het organiseren van Sinterklaas en
Midwinterfeest. Dit laatste zal even in de ijskast worden gezet. Er speelt een
parkeerprobleem met vrachtwagens, dit wordt vervolgd.
St. Hof van Nagele (Jelle Bakker en Cornelis Ras)
Presenteren het project ‘Nagele de lucht in’. Na een enquête onder de bewoners van
de Lucernehof (op eigen initiatief) blijkt dat bij 71% van de ondervraagden de woning
niet voldoet aan de woonwensen qua bergruimte en aantal slaapkamers. 69% van
deze mensen wil wel investeren in vergroten van de woning en zodoende is er na
(langdurig) overleg met Gemeente NOP een architect in de arm genomen (Korfker
architecten) en is er inmiddels een plan om een derde woonlaag op de woningen te
laten plaatsen. We zien mooie ontwerpen waarvan zonnepanelen ook een onderdeel
zijn. Het loopt al sinds 2013 en is nog niet definitief vastgesteld maar de heren zijn
ervan overtuigd dat de plannen werkelijkheid zullen gaan worden.
Sanne en Katinka (Zandberg-instituut en Master Beeldende Kunstacademie).
Katinka vertelt dat zij bezig is om een partitude (bladmuziek) over Nagele en haar
omgevingsgeluiden aan het omschrijven is zodat het door muzikanten uit Nagele
gespeeld kan worden. Plan is om dit in juni aan het publiek te presenteren met een
voorstelling. Tijdens 60 jaar Nagele zal er een grotere performance plaatsvinden.
Sanne is documentairemaakster en richt zich op de begraafplaats van Mien Ruys. Op
30 mei vindt er een ‘ronde tafel’ plaats in Amsterdam over de visie hieromtrent.
De dames nodigen een ieder uit in hun huisje aan de Karwijhof 30.
Carlo Huijts , Ver. Hendrik de Keyser
Vorig jaar vertelde hij tijdens de jaarvergadering enthousiast dat de verkoop van de
Karwijhof aan Ver. HdK op korte termijn rond zou zijn. Echter, nu een jaar verder, blijkt
dat de toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken er niet kwam en dat
de procedure opnieuw gevolgd moest worden. HdK was de enige koper en
momenteel ligt het nog bij 1 ambtenaar te wachten op de definitieve handtekening.
Een zeer lange adem is nodig, en vooral voor de bewoners van de Karwijhof is het erg
vervelend dat het zo lang moet duren.
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Makelaardij Schokland (Johan van der Slikke)
Ondanks hoge verwachtingen vorig jaar, is er helaas nog niets definitiefs te melden.
Op 16 okt. 2014 is het voorlopig ontwerp voor het plan op het voormalig
Schokkererfplein aangeboden aan het Kwaliteitsteam, zij hebben echter dusdanige
kritische kanttekeningen geplaatst dat er een nieuw ontwerp moest komen. De
nieuwe schetsen worden half mei 2015 gepresenteerd aan het Kwaliteitsteam met
hopelijk eindelijk goedkeuring. Onderdeel van de procedure die volgt is het werven
van kopers voor de woningen.

9. Rondvraag
- Dhr. Roefs, Schokkerhaven: de toegang naar Schokkerhaven via de Havenweg wordt
steeds moeilijker, diepe kuilen in de weg. Henri van Ulsen geeft aan dat dit reeds is
gemeld bij de gemeente NOP.
- Dhr. Roefs geeft tevens aan dat er een forse konijnenplaag is op Schokkerhaven en
vraagt om advies.
- Henri van Ulsen: De realisatie van sneller internet in het buitengebied duurt erg lang.
Oproep aan een ieder om zich aan te melden bij Greenet. Meer informatie is te
verkrijgen bij Henri van Ulsen of Andries Poppe.
- Herman Nieland: is niet tevreden over de beplanting in het dorp en vindt het
verwaarloosd ogen.
- Jan Toering: waarom vindt het vlag hijsen met Koningsdag dit jaar plaats op het
voetbalveld en niet bij het Hunebed? Dit heeft te maken met alle andere activiteiten
die ook op het voetbalveld plaatsvinden.

10. Sluiting
Rutger bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering af.
Na de pauze heeft Rienk Bernard een interessante presentatie gegeven over het bedrijf
Berdi.
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