Notulen DB-vergadering 22-11-2017
- Aanwezig: Simon, Rianne, Joke, Ina, Leon en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos
Opening
Hans van de Klundert is aanwezig als aspirant lid van het DB-bestuur.
Notulen
Worden vastgesteld.
Te bespreken ingekomen stukken sept/okt:
- Vraag TU Delft Verzoek om met DB in gesprek te gaan over project ‘New Towns’. We kunnen
eenmalig in gesprek gaan, Joke mailt terug.
- Verzoek wethouder Hans Wijnantst Wil graag namens de VVD in gesprek met ons over onze
wensen. We stemmen in, Joke mailt terug.
Evaluatie afgelopen periode:
- 7 november: bespreking met Arnoud Burkels en Arjen van de Berg, gemt NOPt
Noorderwinkels: de sloop loopt forse vertraging op. Het loopt vast op de grond onder 1 pand
waarvan 1 eigenaar nog niet tekent. De gemeente doet er alles aan om in contact te komen met
deze persoon maar tot nu toe zonder succes. Er is geen wetelijk kader om deze man te
‘dwingen’ tot tekenen, dus het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. Na de sloop is de
planning dat er 18 woningen komen te staan, in de stjl van huizen die daar al staan.
Schokkererf: Het is nog niet helemaal rond tussen Schokkererf BV en de gemeente. Er zijn al wel
meerdere optes op appartementen. Over 1 jaar moet er begonnen zijn met bouwen.
Horeca: er zou een geïnteresseerde zijn geweest voor horeca maar hier is verder niets over
bekend.
Karwijhof: Ver. H de Keyser gaat aan de gang met een museumwoning en een B&B. Het is een
15-jaren plan. We hebben hier verder weinig invloed op, wel belangrijk dat we contact houden.
Renovate Koolzaadhof: Janneke de Bruin van Mercatus zou ons op de hoogte houden maar we
hebben nog niks vernomen. Begin 2018 begint de renovate van de Koolzaadhof.
Groenstructuurplan: er is drainage aangebracht op verschillende plekken waar bomen zijn
gekapt. Nagele is nater geworden, het Waterschap heef het peil met 20 cm verlaagd (via extra
drains) en dit zou positeve resultaten geven.
Afvalcontainer Zeeschelp: evaluate met de gemeente moet nog plaatsvinden, wat wordt er
werkelijk opgehaald en wat is de vergoeding? Zeeschelp blijf de eerste 3 jaar nog
gecompenseerd door de gemeente.
Rotonde: heef Groenbrigade geld voor gekregen.
Ring 5 (kerk): wordt een B&B
De Acht: er rijden ouders met de auto het plein op, dit is niet de bedoeling. Leon neemt dit mee
in het bestuur van De Acht.
- Enveloppen nieuwkomerst Nog niet alles is rondgebracht.
- 11 november: Infodag Lelystad Airportt Joke is geweest, het was een interessante dag.

-

Actuele/lopende zaken:
Dorpsoverleg donderdag 23 novembert Rutger en Irma komen samen iets vertellen over AED.
Onderwerpen verder: Financieel Fit en Nagele Sociaal. 19.45u aanwezig zijn. Ilse notuleren wat
er uit het rondje hofes en Nagele Sociaal komt.
Afscheid Rutger en Leendert 1 december / vraag Pier16t Besproken.
Eindejaarsatentest We doen een weckpot/Kletspot met koekjes/chocolaatjes. Ilse gaat op zoek
naar poten.
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Kerstt Ilse heef Auke van Slooten gesproken over zijn plannen met kerst. Zeeschelp komt daar
spelen tjdens een avond dat de winkel open is. Geen rol voor DB. Zeeschelp heef al een druk
programma rondom de kerstdagen. We besluiten vanuit DB geen kerstactviteit te organiseren
dit jaar.
Nieuwjaarsreceptet Zondag 7 januari van 16.00-18.00.
Vergaderdata tot aan zomervakante 2218t Besproken
Nieuwe bestuursledent We gaan een aantal personen benaderen voor een bestuursfuncte.
(Stchtng) MFCt We krijgen weinig informate terug vanuit het MFC bestuur. Leon neemt contact
op.
12-dorpenoverleg 13 decembert Joke en Simon gaan erheen.
Feestcommissie: communicate, fnanciën, etct Besproken.
Financiënt Het is rustg, geen feesten en geen grote uitgaven. Subsidie Rabobank is voor het 2 e
jaar op de rekening van Sportdorp gestort, Ina heef aangegeven aan Rabobank wat het goede
rekeningnummer moet zijn.
Windgelden: we besluiten dat er €500 subsidie naar Museum Nagele gaat.
Communicate: Infoborden / Websitecommissiet Facebook is nu niet toegankelijk i.v.m. identteit.
Rianne mailtje naar FB gestuurd, afwachten. Rianne met Fré bezig om kopie van de website te
maken zodat de website verbeterd kan worden. Bezig met FB pagina van Nagele.
Stand van zaken mtbttt Karwijhoft Besproken tjdens gesprek met Arnoud Burkels en Arjen van
de Berg (gem. NOP).
Energiek Nagelet Vrijdag is de eerste bijeenkomst van alle inschrijvingen van de prijsvraag.
Simon is benaderd voor betrokkenheid hierbij.
Sportdorpt Gaan schaatscursus bij Flevonice organiseren. Gaan meedoen met de Roparun met
een team. Outdoor ftness idee zeten ze op een lager pitje, eerst kijken wat er in Creil gebeurt
met dit project.

Overige zaken/ Rondvraag
- Kerstversiering Zeeschelp: stroom uit de stroomkast, Simon heef de sleutel.
- Klussendag : we richten ons op algemene klussen en niet voor partculieren/privé. Vooraf
- bepalen wat er moet gebeuren. Datum: zaterdag 10 maart tjdens NL doet. Joke geef het door
aan Klaas-Jan.
- Nagele-vlag vervangen bij de SPAR. Acte Simon, evt. nieuwe bestellen bij Roel Vinke.
- Hans geef aan dat hij graag het bestuur komt versterken als algemeen lid. Heef de voorkeur om
vooral overdag dingen te doen voor DB en, naast de reguliere vergaderingen, in verhouding wat
minder avondactviteiten.
- Ilse geef aan erover na te denken of ze het secretarisschap van Joke over wil nemen.
Volgende vergadering: woensdag 20 dec. in het MFC
Vergaderdata 2218:
24 januari
21 februari (Ilse afwezig)
28 maart
5 april Jaarvergadering
25 april
6 juni
11 juli
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