Notulen DB-vergadering 26 oktober 2016
- Aanwezig: Rutger, Joke, Rianne, Simon, Leendert, Ina en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos
1. Opening
2. Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen 28-09-2016
Worden vastgesteld.
Actielijst 28-09
2. Nieuwkomers: Nieuwkomers in het dorp krijgen een welkomstpakketje van Db.
Leendert oppert dat we een follow-up zouden moeten doen omdat er na het rondbrengen
weinig respons komt. Hier gaan we over nadenken.
3. Aftappen stroom bouwbedrijven: Er is de laatste periode ongekend veel stroom
verbruikt uit de stroomkast bij de supermarkt. Mogelijk vanwege de bouwactiviteiten. Ina
heeft een mail naar gem. NOP gestuurd, ze krijgt spoedig reactie is haar toegezegd.
4. Evaluatie met de FC: Simon en Rianne zijn geweest. Positief verlopen, we zijn heel erg
tevreden met het afgelopen dorpsfeest!
5. Opening Bakker DHZ: Simon, Leendert en Rianne zijn geweest, was leuk.
6. Rondleiding Nagele i.h.k.v. Oktober Woonmaand van gem. NOP is geannuleerd
vanwege geen aanmeldingen.
7. Klok, bank en stroomkast: klok krijgt opknapbeurt maar mag blijven staan, over bank
en stroomkast is nog overleg met de gem. NOP. De bank wordt verplaatst en er komen
nieuwe voor terug.
8. Kerstboomlampjes: Ina heeft contact gehad met de leverancier. Er moet een foto
gemaakt worden van de streng met kapotte lampjes
3. Ingekomen stukken sept-okt
 Uitnodiging van Toerisme Flevoland voor “Inspiratiesessie” op 27 oktober. DB is niet
in de gelegenheid om te gaan, Rutger meldt af.
 Puntje dorpsoverleg: laden/ lossen vrachtwagen bij de SPAR belemmert het parkeren
bij de peuterspeelzaal. Jan Huizingh (wijkagent) heeft aangegeven er op te zullen
letten. Wij kunnen er niet veel aan doen, het is niet verboden. Neemt niet weg dat
het een onwenselijke situatie is. Er is echter geen alternatief voor de vrachtwagens.
4. Planning terugkijken
 11/10: 10 Dorpenoverleg. Leendert en Joke zijn geweest: punten: afmeren boten,
tulpenmozaïek (Nagele doet weer mee!), kranslegging 4 mei, complimenten voor
Joke vanuit het tiendorpenoverleg voor het initiatief m.b.t. snel internet,
schaliegas blijft discussiepunt, boerderijenboek loopt voortvarend, vergaderavond
wordt verplaatst naar ws. de woensdagavond.
 12/10: Opening Spar supermarkt. Rutger en Ilse zijn geweest. Auke van Slooten
(eigenaar) heeft als wens geuit om contact met DB te onderhouden.
 21/10: Afscheid Joos en Aranka. Afscheid genomen met een etentje. Was een
leuke avond.
 24/10: Dorpsoverleg. Succesvolle avond waar de nieuwe website werd
gepresenteerd en de werkgroep Veilig Nagele uitleg heeft gegeven over de What’s
App-groep om het dorp en buitenwegen veiliger te maken. Er is vanuit de
bewoners behoefte aan een schouw, Joke initieert dit.
5. Actuele/lopende zaken:
Speeltuintjes. We zijn bezig met het (ver)plaatsen van voetbaldoelen.
Hierna moeten alleen de basketbaldoelen nog verplaatst worden naar het MFCplein en de Karwijhof, dit gaat na de winter plaatsvinden.
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Denktank 27 oktober. Onderwerp is Voorzieningen. Samenstelling van de club is nog
steeds hetzelfde. Er volgt nog een laatste bijeenkomst waarna de uitkomsten aan
het dorp worden gepresenteerd.
 Rondleiding museum door Nagele voor DB-bestuur: 29 oktober 13-14 uur
 December activiteiten, eindejaar attenties. Decembercommissie denkt na over de
invulling hiervan.
 Statuten DB. Aanpassing bestuurstermijnen. De huidige termijnen worden als lang
ervaren. Over gesproken met uitkomst een voorkeur voor termijnen: 1x 4 jaar, te
verlengen met max. 2x 2 jaar.
Statuten DB zouden een update kunnen gebruiken. Leendert en Joke gaan zich
hierover buigen. Vóór de jaarvergadering van 2017 moet e.e.a. gereed zijn om
voor te kunnen leggen aan de alg. ledenvergadering.
 Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Joke en Nancy Kamstra hebben
overleg gehad over ‘’sociale commissie’’. Wens is om een soort ‘vraag en aanbod’
systeem te hebben waarin Nagelezen iets voor elkaar doen. Deze commissie zou
onder dorpsbelang hangen. 1 of 2 coördinatoren vragen om dit op zich te nemen.
In het kader van leefbaarheid en betrokkenheid is het goed om dit vanuit DB te
initiëren. Plan is om een informatieavond te organiseren voor geïnteresseerden.
Joke is contactpersoon.
 Energiek Nagele (Windgelden/Zonnepanelenproject). Rutger heeft ons bijgepraat.
Voorlopig wordt ingezet op zonnepanelen voor het Rietveld. Voor de beste
rechtsvorm is informatie ingewonnen bij de notaris. Het beste is een coöperatie
met voorlopig DB als enigst lid.
 Communicatie: Infoborden/ Facebookpagina. Positieve lancering van de website
maandagavond. Markeringspunten/infoborden: wordt over nog nagedacht i.s.m.
museum en gemeente. Website: actie naar de bedrijven toe, Rianne aanschuiven
bij vergadering Ondernemersvereniging Nagele.
Verder over communicatie:
Rutger vraagt zich af of bekend genoeg is in Nagele wat DB allemaal doet. Ideeën
die Rutger heeft voor wat meer informatievoorziening zijn: een deel van de
etalage van Withaar vullen met informatie of nieuwtjes, nieuwsbrief 1x per
kwartaal. Meer social media gebruiken.
 Boerderijenboek. De commissie in Nagele is actief en al behoorlijk ver.
Voorlichtingsavond volgt nog.
Overige zaken/ Rondvraag
Wenselijk dat er meer Nagelezen lid worden van Ver. Dorpsbelang. Ledenwerfactie?
Gaan we over nadenken.
Simon brengt de muziekinstallatie binnenkort naar Joop van de Linden.
Wat is de stand van zaken m.b.t. De Hut? We vragen dit na.
Volgende vergadering:
Woensdag 23 november 2016.
Vergaderdata 2016:
 14 december (bij Simon)
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