Notulen DB-vergadering 12-09-2017
- Aanwezig: Simon, Ina, Rianne, Leon en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos
Opening
Notulen
Worden vastgesteld.
Actielijst
4. Brief nieuwkomers. Rianne heef een brochure gemaakt voor de nieuwkomers. Wij leeen het door
en geven opmerkingen per ommegaande door aan Rianne.
10. Zebrapad Ploegstraat. Ilse heef een medewerker van de Provincie +levoland gesproken. Een
eebrapad op het kruispunt Ploegstraat-parkeerplaats voetbal/tennis is niet mogelijk wegens
verschillende redenen. Zo eal het eebrapad niet op het kruispunt eelf kunnen maar moet hij op enige
afstand gelegd worden, wat betekent dat er een verhard pad moet komen naar de parkeerplaats toe.
Ook is de Ploegstraat geen weg waar een eebrapad verwacht wordt en eal het juist gevaarlijke
situaties kunnen creëren. We leggen ons hierbij neer en eullen moeten accepteren dat de situatie
blijf eoals die nu is.
15. Wens voor Projectplanbeschrijving voor fetspad Schokland-Nagele meenemen naar overleg over
promotie/toerisme Nagele. Rianne gaat vóór 2 okt (dan is er vergadering RONOP-Gem. NOP en
toeristisch +levoland) eiten met Peter Meurs.
18. Klusdag. Vraag van Carrefour of er klussen eijn voor uitkeringsgerechtigden. We hebben een
lijstje vanuit de schouw met klussen. Materieel door IGW alsmede regie over de dag bij Carrefour
beleggen. Joke reageert terug.
20. Slot op stroomkast. Ina is bij alle handelaren langs geweest. Er is wat onduidelijkheid over het
betalen van stageld en gebruik van de stroomkast. Wordt vervolgd, ook overleggen met de
gemeente.
Te bespreken ingekomen stukken aug/sept:
 Mail Leendert. Leendert heef besloten om eijn functie bij DB neer te leggen.
 2 mails over Vliegroutes Lelystad airport, van dorpsbewoner R.G. Beekhof. Informatieve brief, we
gaan graag met dhr. Beekhof in gesprek. Volgende week is er Tiendorpenoverleg, dan wordt het
besproken en daar leggen Simon en Joke hun oor te luister. Joke reageert terug naar dhr.
Beekhof.
Evaluatie afgelopen periode:
 22 juli: Loungefeest Schokkerhaven. De opeet was goed, mooie activiteiten te doen. Het weer was
matig, opkomst was vrij goed (200 mensen). Als DB eouden we dit graag willen voorteeten in
samenwerking met +C en Slump. Wordt vervolgd, Simon en Jos gaan evalueren met Slump en +C.
 4 september: Dorpenkeuring. Leon is geweest. Nagele is een-na-laatste geworden.
 9 september: Informatie bijeenkomst Prijsvraag Nagele. Opkomst vrij groot. Prijsvraag veel animo
voor.








Actuele/lopende zaken:
20 september: 10-dorpenoverleg met College van B&W. Simon en Joke gaan erheen.
11 oktober: lunchbijeenkomst Rabobank Noordoostpolder-Urk. Simon gaat erheen.
13 oktober: Onthulling klokje begraafplaats. Simon gaat erheen, misschien meerderen van ons.
Joke appt de aanvangstijd nog door.
AED thema volgend dorpsoverleg? Datum? Dorpsoverleg … November. Joke benadert Irma en
Dirk.
Feestcommissie: communicatie, fnanciën, etc. Ina neemt contact op met Peter Smits van de +C.
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Financiën. g.b
Subsidie aanvragen (Leader etc.). Over na blijven denken.
Nieuwkomers Nagele. Besproken, eie actiepunt Nieuwkomers.
Communicatie: Infoborden / Websitecommissie. g.b
Zuiderwinkels, bank, klok en stroomkast. Besproken.
Noorderwinkels. Loopt.
Karwijhof. Simon neemt contact op met VHdK.
Stichting MFC. Leon wordt voortaan contactpersoon.
Energiek Nagele. Overeenkomst jaarlijkse storting van DB aan Energiek Nagele is getekend.
Sportdorp. g.b.
Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Ilse neemt contact op met Nancy.

Overige zaken/ Rondvraag
 Vaste plek voor de geluidsinstallatie bedenken.
 Kerstversiering Zeeschelp. Zeeschelp wil graag eerder weten wat er van hen verwacht wordt qua
versiering. Betongaas met verlichte tekst: Pretge +eestdagen is een idee.
 Zeeschelp kerst: Ilse neemt contact op met Jeanine over hun plannen.
 Nieuwjaarsreceptie: eondag 7 januari 2018 16.00-18.00 uur.
 Leon: kosten Rabobank rekening wellicht nog eens een gespreksonderwerp met de
contactpersoon van de Rabobank.
 Anita van der Veeken heef aangegeven dat Carrefour geen fnanciële bijdrage meer eal leveren
aan de jaarlijkse kerstlunch. Geadviseerd aan Anita om een subsidieaanvraag te doen.
 Volgende keer IGW team uitnodigen. 19.30 beginnen.
Volgende vergadering: woensdag 18 okt 19.30 u in het M+C
Vergaderdata 2017:
22 november
20 december
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