Notulen DB-vergadering 18-10-2017
- Aanwezig: Simon, Rianne, Joke, Jos, Leon en Ilse (notulen).
- Afwezig: Ina
Opening
Voor aanvang van de vergadering is het IGW-team aanwezig, in de personen van Klaas-Jan Loosman,
Ilona Peeters, Henk Bakker, Nancy Kamstra (Carrefour), Janneke de Bruin (Mercatus), Jan Huizingh
(wijkagent).
Sociale cohesie in Nagele
Plan is om te beginnen met een gesprek tussen Nancy, Klaas-Jan, Joke en Ilse over de uitgangsposite
wat er al in Nagele is. Waar willen we ons op richten op sociaal gebied? Cijfers van de gemeente over
Nagele:
- WAO: 70 personen
- WAJONG: 20 personen
- WW: 60 personen
- WWB/partcipatewet: 35
- Bijzondere bijstand: 25 personen
- Gezinnen die gebruik maken van kortngsbonnen voor actviteiten: 1 gezinnen (2 kinderen)
Er worden momenteel zaken in kaart gebracht over wat er allemaal al bestaat op sociaal gebied.
‘’Voorzien in Vastgoed’’: wat voor accommodates (gemeentelijk vastgoed) zijn er in Nagele en wat is
de bezetngsgraad?
Arbeidsmigranten: nemen toe, soms ook overlast van.
Acte: Ilse neemt initatef tot datum prikken voor overleg met Klaas-Jan, Nancy, Joke en Ilse.
Dorpsboomgaard
Initatef Flevolandschap: een eigen fruituin/dorpsboomgaard realiseren in het dorp. Voorlichtng
mogelijk door provincie (praktjkbegeleiding, cursussen e.d.). Idee om dit in de wei van GeLuc te
doen, vrijwilligers nodig!
IGW nodigt de groengroepen uit, ergens in november. De Nageler groengroep is hier nog nooit bij
geweest. Klaas-Jan gaat hen nu persoonlijk benaderen.
Groengroep: enthousiaste mensen, een vaste groep. Er lijkt cohesie te missen met de
dorpsbewoners. Huren een hovenier in, spuit met round-up: is verboden vanaf nov! Groengroep
zou aan het zoeken zijn naar nieuwe leden. Handig om aan Nancy door te geven.
Schutngprojecect: heel veel tjd in geïnvesteerd, nu blijkt dat dat er ,5 meter over de erfgrenzen is
gebouwd. Samen met Mercatus opgelost: ‘grondruil’.
Plantjecesdag 2018: wordt weer georganiseerd.
Klusdag 2018: Klaas-Jan geef aan dat ambtenaren komen helpen dus handig als we op tjd een
datum weten. Wijkbeheer gaat op een andere manier werken: meer naar een ‘serviceorganisate’:
samenwerken met bewoners, meer begeleiding van de bewoners die het bijhouden.
Koolzaadhof project loopt matg, we missen mensen vanuit de bewoners die de kar trekken. Zij
voelen zich ook enigszins in de steek gelaten, er moet meer in geïnvesteerd worden in de
communicate.
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Mercatus, Janneke de Bruin
Er is te weinig contact tussen Mercatus en dorpsbelang, wij weten te weinig van de renovateplannen
terwijl er wel behoefe is aan meer communicate. In 20 1 in Koolzaadhof renovate waarbij een
aantal bewoners tjdelijk uit de woning moet voor een x-aantal weken. Partcipate Gerstehof,
Lucernehof en Ring: 2-3 jaar voordat onderhoud gaat plaatsvinden gaat Mercatus met de bewoners
in gesprek over de staat van de woning, waar is behoefe aan, wat is er nodig? Met die informate
worden de concrete renovateplannen gemaakt. Het kan zijn dat hierover ook vragen bij DB
terechtkomen. Zou goed zijn als DB meer aansluit bij bijeenkomsten voor bewoners. We spreken af
dat Mercatus voortaan uitnodigingen naar DB stuurt.
Jan Huizingh, wijkagent
Kan niet veel zeggen i.v.m. privacy van de bewoners. Op advies van Joke gaat hij binnenkort even
langs bij de eigenaar van de SPAR i.v.m. het bellen van de polite bij verdachte of vervelende
situates.
Nancy Kamstra, Carrefour
Financieel Fit: gestart met 6 deelnemers, persoon is afgehaakt. Tevreden over dit aantal, het
mogen er natuurlijk wel meer zijn. In november is evaluate.
Dierenweide
De dierenweide is gemeentegrond. De persoon die het nu runt spendeert er eigen geld aan. Klaas-Jan
geef aan dat het mooi zou zijn als DB hierin fnancieel tegemoetkomt. Wellicht een subsidiepotje
voor aanspreken? Informeren bij Ens hoe zij dit doen. Grasmaaien: kan Wijkbeheer ook doen.
Rotonde in het dorp
Is nog niet aangepakt. Opte is om het op te pakken met gemeente, groengroep. Voorjaar 20 1.
Bespreken met Arnoud Burkels (gem NOP)
Basketbalveld
Er is geen animo voor de tegels. Gedeelte gaan afvoeren.
Notulen
Worden vastgesteld.
Te bespreken ingekomen stukken sept/okt:
 Aanvraagformulier subsidie voor seniorenkerstviering op 16 december 2017. Besproken.
 Uitnodiging ofciële opening vernieuwde Rabobank op 20 oktober. Ilse en Simon gaan, Ilse regelt
bloemetje.
 NOP-agenda online. Prachtge site. Kunnen wij ook actviteiten op zeten.
 Subsidie voor actviteiten jecaarwisseling. Er zijn geen actviteiten bij ons gemeld.
Evaluatie afgelopen periode:
 20 september: 10-dorpenoverleg met College van B&W. Joke en Simon zijn geweest. Prima
avond. Website ‘’we helpen’’ : vraag en aanbod van onderlinge hulp tussen bewoners.
 28 september: overleg met Peter Meurs (RON) en 17 okt overleg met Gemeente NOP, Toeristsch
Flevoland. Gesproken over wensen t.a.v. promote van het dorp, informatevoorzieningen. In
samenwerking met deze partjen krijgt dit een vervolg. Rianne en Simon zijn hierbij betrokken
namens DB.
 11 oktober: lunchbijeceenkomst Rabobank Noordoostpolder-Urk. Simon is geweest, we hebben
€ 500 subsidie gekregen. Kennis gemaakt met accountmanager Kees Slot voor Nagele:
mogelijkheden voor subsidies .Simon gaat met Kees Slot in gesprek hierover.
 11 oktober: 10-dorpenoverleg. Joke en Simon zijn geweest.
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3 oktober: Onthulling klokje begraafplaats . Was een goed bezochte middag, klokkenstoel is erg
mooi geworden. Onderhoud ligt bij DB.
17 oktober: overleg vliegroutes airport Lelystad. Joke en Simon hebben met dhr. Beekhof
gesproken. Hij is erg op de hoogte van alles. Appèl gedaan op de communicate van DB richtng
het dorp. Zij gaan nu de tekst inkorten en gereed maken voor website en misschien richtng de
buurtverenigingen.
Stroomkast. Is geregeld.

Actuele/lopende zaken:
 Stand van zaken Noorderwinkels. Simon heef Arnoud Burkels gesproken. Noorderwinkels is nog
niet gesloopt omdat het nog vastzit op enkele eigenaren die niet getekend hebben.
 Stand van zaken appartementencomplex Schokkererf. Weinig nieuws over. Aanvraag voor meer
woningen op de begane grond loopt.
 Dorpsoverleg: invulling? datum? 23 November, onderwerp Sociale Cohesie. Nancy Kamstra
uitnodigen en in gesprek met bewoners over sociale initateven in het dorp.
 Nieuwkomers Nagele. Binnenkort inpakken en verdelen.
 Eindejecaar atentes en decemberfestviteiten. Nog geen concrete ideeën over de kerst, Ilse polst
bij Auke (SPAR) wat zijn ideeën zijn, wellicht kunnen we daarop aansluiten.
Eindejaarsatentes: over nagedacht.
 Nieuwe bestuursleden (penningmeester!). We gaan mensen benaderen.
 Feestcommissie: communicate, fnanciën, etc. Enkele zaken besproken. Belangrijk als DB om in
gesprek met FC te blijven.
 Financiën. Niet besproken i.v.m. afwezigheid Ina.
 Subsidie aanvragen (Leader etc.).
 Communicate: Infoborden / Websitecommissie. Besproken.
 Stand van zaken m.b.t. Karwijechof. Voorbereidingen zijn in volle gang, binnenkort wordt begonnen
met inrichten van de werkplaats voor de aannemer. Wens vanuit DB om rondje te doen door de
Karwijhof.
 Stchtng MFC. Leon is nu contactpersoon voor het MFC, Joke zal hem introduceren bij het MFC.
 Energiek Nagele. Sluitngstermijn van de prijsvraag nadert, er zijn veel inzendingen.
 Sportdorp. Joke zal eind oktober aansluiten bij de vergadering.
 Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Ilse en Joke pakken dit op met Nancy en Klaas-Jan.
Overige zaken/ Rondvraag
 Datum jaarvergadering: 5 april 20 1
 Kerstversiering door Zeeschelp, hoe loopt dat? Komt wel goed aldus Leon.
 Boerderijenboek: bedanken in 20 1 bij de eindejaarsatentes.
Volgende vergadering: woensdag 22 november in het MFC
Vergaderdata 2017:
20 december
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