Notulen DB-vergadering 23 november 2016
- Aanwezig: Rutger, Joke, Rianne, Simon, Leendert, Ina en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos
1. Opening
Notulen 26-10-2016
Worden vastgesteld.
Actielijst 26-10
> 2. Simon gaat zaterdag het voetbaldoel in de Koolzaadhof plaatsen, Ina en Rianne
zullen hem helpen.
> 3. Hoge rekening stroomkast. Ina heeft contact gehad met de gemeente maar zij
geven aan geen gebruik te maken van de stroom. Ina gaat nog informeren bij de SPAR of
zij meer weten, en zo niet dan belt Ina met de stroomleverancier.
Er komt, is de planning, een nieuwe stroomkast van de gemeente, waar de viskar straks
gebruik van mag maken.
De huidige stroomkast zou van DB zijn en daar horen wij een sleutel van te hebben.
Hebben wij überhaupt een stroomkast nodig? De klok en kerstboom gaan immers weg.
Contact opnemen met Norman en Arjen om te vragen wanneer de gemeentelijke
stroomkast wordt geplaatst.
>4. Onrust in het dorp over de bank bij de SPAR die is weggehaald en of er wel een
nieuwe voor terugkomt. Hierover is vanuit ons inderdaad niet goed gecommuniceerd.
Komen we op terug.
Vraag van onze kant is wanneer de voetbal de bank ophaalt en bij VV Nagele neer gaan
zetten.
> 5. Komt de vlaggenmast terug om de kerstboomlampjes aan om te hangen? Simon
mailt Norman.
> 20. Voortbestaan van de snackbar/cafetaria in Nagele: we stellen voor dat DB gaat
meekijken in dit proces. We vinden het belangrijk dat er een snackbar blijft in Nagele en
willen graag meedenken hoe dit te realiseren.
2. Ingekomen stukken sept-okt

Uitbreidingsplannen van de Velde BV. Besproken. Nog geen standpunt over
ingenomen.

Coöperatie Energiek Nagele u.a. versus Dorpsbelang Nagele. Coöperatie is
opgericht, Rabobank heeft echter nog enkele vragen/aandachtspunten. A.s vrijdag
hebben Rutger en Wietske Eilander opnieuw een afspraak bij de notaris.

Mail Norman v.d. Ende over stimuleringsregeling hofjes Nagele.
Stimuleringsregeling houdt in dat de hofjes wat geld krijgen om dingen op te knappen
(energiebesparing, glas etc.) maar wordt (te) weinig gebruikt. Vraag aan DB om uit te
vragen waarom dit is. Joke mailt de hofjes, originele brief erbij doen.

Inrichting etalages Zuiderwinkels. We zijn van mening dat het nu nog te vroeg is
om hierover na te denken. Als alles af is komen we hier op terug.

Mail Buurtvereniging Kwartet met punten van aandacht.
Besproken, Joke koppelt terug aan de Karwijhof en neemt contact op met Arjen van de
Berg van de gem. NOP.

Verzoek dorpsgenoot voor vergunningaanvraag voor een strandfeest in 2017.
Joke zal terugkoppelen dat we graag een concreet plan willen zien en van daaruit kan
de aanvraag meegenomen worden in de algemene vergunningaanvraag voor 2017.
3. Planning terugkijken

27/10 Denktank. Hebben weer een aantal dorpszaken de revue laten passeren,
zoals het behoud van de snackbar. Plan Denktank is dat zij nog 1x samenkomen,
dat was het oorspronkelijke plan ook. Dan komen zij met een lijstje met
aanbevelingen.

29/10 Rondleiding door Nagele (= niet doorgegaan)
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4/11 Ledenavond Rabobank. Ina en Jos zijn geweest en zij hebben €2000 subsidie
ontvangen.
7/11 Overleg ondernemersvereniging. Rianne heeft verslagje gemaild.
Verschillende zaken besproken. Verzoek om dit op regelmatige basis te doen.
Rianne gaat dit doen.
8/11 Oprichting Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele u.a. Besproken.
14/11 Overleg met Zeeschelp over afvalinzameling en kerstversiering dorp. Loopt.
21/11 Presentatie boerderijenboek. Succesvolle avond, vanuit Nagele zo’n 40
schrijvers en 10 fotografen.

4. Actuele/lopende zaken:
 Bijeenkomst Groen 24 nov.

Feestavond Nakala op 25 november.

10-dorpenoverleg op 13 december. Leendert gaat sowieso. Jos nog benaderen.

December activiteiten, eindejaar attenties. 23 dec. 2016 zal De Zeeschelp een
aantal hofjes langsgaan en trakteren op een mini-concert. Ina, Rianne en Ilse
zullen meegaan en zorgen voor warme hapjes.
8 Januari is nieuwjaarsreceptie in het MFC. Ilse, Ina en Rianne komen binnenkort
bij elkaar om dit te bespreken. Joke maakt lijst met vrijwilligers die
eindejaarsattentie krijgen.

Communicatie: Infoborden/ Facebookpagina. Rianne vraagt ons om input voor
facebook, we bespreken dat we zichtbaar willen zijn en dat kan door foto’s te
posten van activiteiten.
Idee van OVN is dat we een nieuwsbrief gaan uitgeven in samenwerking met OVN
en FC. Wij zien dit vooralsnog niet als meerwaarde, richten ons meer op social
media en website.

Zuiderwinkels, klok en stroomkast.

Schouw Nagele. Actie: Joke en Simon pakken het op en plannen een datum. Zal
voorjaar 2017 worden.

Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Loopt, de aftrap zal rond febr.
2017 plaatsvinden.

Financiën. Enkele zaken besproken.

Noorderwinkels. G.b.

Karwijhof. Aanstaande zaterdag is bijeenkomst van Ver. Hendrik de Keyser in de
Karwijhof. Rutger kan er niet heengaan, wellicht gaat iemand anders van ons?
Start om 15.30u.

Aanpassing bestuurstermijnen. Loopt.

Speeltuintjes. Wat nu nog moet gebeuren: 2 basketbalpalen (1 op MFC-plein en 1
in Karwijhof) en 1 voetbaldoeltje naar Koolzaadhof.

Stichting MFC. G.b
 Sportdorp. G.b
 Nieuwe vergaderdata 2017. Gepland en vastgesteld.
Overige zaken/ Rondvraag
Leendert: is bekend welk percentage van de Nagelezen lid is van DB? Ina neemt de
volgende keer cijfers mee.
Vraag van Emiel Krops: wil DB garant staan voor het Oud en Nieuw feest dat zij in de
Hut gaan organiseren. Stemmen wij mee in.
Rutger is de volgende vergadering afwezig.
Uitnodiging ouderenmiddag 17 dec. 15.30 uur. Niemand van ons kan, Jos wellicht?
Leendert: er zou een werkgroep samengesteld worden met gem. NOP, Museum
Nagele en DB over de plannen rondom Schokland, maar hier is niets meer in
ondernomen. Moeten wij hier actie in ondernemen? Omdat het hier een Kunst en
cultuur onderwerp betreft is dit een item voor Museum Nagele. Op verzoek willen
wij hier uiteraard in meedenken.
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Volgende vergadering:
Woensdag 14 december 2016 bij Simon (Rutger afwezig)
Vergaderdata 2017:

25 januari, Joke afwezig

1 maart

29 maart, Leendert afwezig

6 april jaarvergadering

19 april

31 mei

28 juni

19 juli
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