Conceptnotulen Jaarvergadering Dorpsbelang 6 april 2017
Afwezig m.k.: Harm-Piet Smith, Cock Francke, Peter Timmer (RCE), Bas Horstng, Sander de Jonge,
Aranka Steenstra, Paul en Sandra Andela, Teun Nijdam.
1. Opening
Voorzitter Rutger Bergboer heet alle aanwezigen aan harte welkom.
2. Conceptnotulen jaaraergadering 2016
De notulen worden aastgesteld.
3. Jaaraerslag secretaris 2016
Secretaris Joke Claassen en Ilse aan der Woerd lezen het jaaraerslag 2016 aoor, ondersteund met
foto’s.
4. Jaaraerslag Penningmeester
Ina Wientjes licht het fnancieel jaaraerslag 2016 toe: er is een negatef resultaat ontstaan, de
oorzaak hieraan is aoornamelijk de kosten aoor de reaue 60 jaar Nagele.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Anja Krops en Cees aan der Sar hebben als zijnde kascommissie de fnanciën aan DB Nagele oaer
het afgelopen jaar uitaoerig onderzocht. Conclusie: alles klopt op de cent nauwkeurig. De
kascommissie aerleent décharge aan de aergadering.
Wel geaen zij aan dat de kosten aoor de pacht aan de wei aan de Ploegstraat fors zijn aerhoogd in
aergelijking met aorig jaar.
Nieuw lid aan de kascommissie wordt Sufridus aan der Meer i.p.a. Anja Krops.
6. Begrotng 2017.
Gebaseerd op inkomsten en uitgaaen aan aoorgaande jaren.
Er zijn geen bijzondere uitgaaen gepland aoor komend jaar.
7. Wisseling projectleider aoor Nagele
Rutger neemt met een mooie speech afscheid aan projectleider aoor Nagele Norman aan de
Ende. Norman heef aeel aoor Nagele betekend en hier zijn wij hen zeer erkentelijk aoor.
Arnoud Burkels, opaolger aan Norman aan de Ende, stelt zichzelf aan ons aoor. Hij heef zin in
deze nieuwe klus.
8. Statutenwijziging
Leendert Plat neemt ons mee in het aerhaal aan de nieuwe statuten en legt uit welke wijzigingen
er zijn aangebracht.
Vraag Anjo Geluk: een echtpaar is aaak samen lid (1 lidmaatschap per gezin), maar zijn dit dan
natuurlijke personen? Deze araag zal worden aoorgelegd aan de notaris.
Er wordt geconcludeerd dat er onaoldoende aanwezigen zijn (er moet 2/3 aan de leden zijn) om
de statutenwijzigingen te mogen dooraoeren. Er zal een nieuwe aergadering worden belegd.
9. Bestuurswisselingen DB
Simon Doornbos en Joke Claassen zijn afredend en herkiesbaar. De zaal geef een hartelijk
applaus.
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Rutger Bergboer is afredend en niet herkiesbaar. Jos heef mooie woorden aoor Rutger en dankt
hem hartelijk aoor zijn grote inzet dat hij heef getoond aoor Nagele.
Ook Klaas-Jan Loosman aan IGW heef dankwoorden aoor Rutger.
Als nieuw lid wordt aoorgesteld: Leon Boaée. Leon wordt algemeen bestuurslid.
10. Feestcommissie
De FC laat een spetterend flmpje zien als aoorproefe op het komende dorpsfeest.
11. Diaerse sprekers aanuit aerenigingen en organisates uit Nagele
- Auke aan Slooten: SPAR. Auke aertelt hoe hij in Nagele terecht is gekomen. De familie runde
al winkels in Tollebeek en Espel. In 2016 kreeg hij de kans om een nieuwe SPAR in Nagele te
gaan runnen. Auke aertelt dat er wat opstartproblemen zijn geweest, zoals assortment
keuzes. Hij nodigt ons uit om aooral aan te geaen wat we missen.
Er is onlangs een klantenpanel geweest en daaruit zijn ook opmerkingen naar aoren
gekomen. De SPAR biedt de aolgende seraices:
 Stomerij
 Boodschappen bezorgen
 Eigengemaakte roombroodjes
-

Rianne Dijkstra: Tulpenmozaïek. Vraagt om hulp met tulpen koppen en steken.

-

Anneke Keur: Groenbrigade. Leden: Gina Katuin, Marjan aan de Reest, Cecile Wedershoaen,
Frans Capelle.
Wat organiseert de Groenbrigade:
Dorpsschoonmaak
Laatste zaterdag aan de maand het groen bijhouden op de begraafplaats.
Bloembollen planten (gedeeltelijk laten doen).
Projecten doen: bija. klus rondom De Acht.
Anneke geef aan dat de Gemeente aeel steun geef, bija. gereedschap leaeren. Dit werkt erg
prettig.
Groenbrigade is op zoek naar nieuwe leden!







-

-

Piet aan der Sar: Museum.
Er staat nu een exposite aan Louis aan Gasteren.
Orgel is gerepareerd.
18 April opening nieuw wisselgedicht.
18 Juni nieuwe exposite: Sacha Janzee.
25-26 noa. Nagele te Kijk: iedereen die een hobby heef mag dit laten zien. Greke Nuhof is
hieraan coördinator.
10 dec. Opening wisselexposite Keramiek, o.a. Arno Kortekaas.
Piet aan der Sar: Klokkenstoel. Wordt juni op de begraafplaats geplaatst.
Janita Boaée: Afaalinzameling De Zeeschelp.
Legt uit hoe de nieuwe afaalinzameling aan o.a. aodden, oud ijzer in zijn werk gaat.
Rutger Bergboer: Energiek Nagele.
Er worden in mei zonnepanelen op het dak aan het MFC gelegd, dit is de start aan het
project. Rutger aertelt dat het de bedoeling is dat de bewoners in de toekomst kunnen
partciperen.
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De RCE heef een prijsaraag uitgeschreaen. Plan is dat dit aoor de zomeraakante
uitgeschreaen gaat worden, landelijk. Nagele wordt door dit initatef opnieuw een
proefdorp. RCE heef geld toegekend aoor dit project.
Sufridus aan der Meer: Ondernemersaereniging Nagele.
Vertelt waar de OVN zich mee bezig houdt. Glasaezel, druppels op de loswal (parkeerplekken
aoor de arachtwagens) zijn eruit gehaald waardoor er nu meer arachtwagens kunnen staan.
Intocht Sinterklaas.
Kees de Rijke: Sportdorp Nagele.
Vertelt oaer het ontstaan aan Sportdorp.
Er is een aantal successen geboekt: bootcamp, yoga, Rietaeldrun. Tafeltennis, freerun etc.
Sportdorp is nu een zelfstandig orgaan, hangend onder Dorpsbelang.
Josita Tichelaar: Nakala.
Vertelt wie er in het bestuur zitten. Afgelopen jaar hebben zij het 50-jarig bestaan geaierd.
Nakala heef 5 aerschillende sporten. Jeugdgym, bewegen op muziek, badminton/tafeltennis,
bodyft, aolleybal. Nakala heef 135 leden.
Jules aan Brussel: Boerderijenboek.
Vertelt oaer het ontstaan aan het boerderijenboek. Er zijn in Nagele 43 arijwilligers die
interaiews houden met de oud-bewoners aan de boerderijen. Een kerngroep uit Nagele
coördineert het geheel. De resultaten zijn hoopgeaend en iedereen is enthousiast. De
boeken zijn eind 2018 klaar en aoor €15 te koop. Er zullen sponsoren worden gearaagd om
het geheel te fnancieren.
Henri aan Ulsen: WhatsApp groep Nagele.

Ontwikkelingen in Nagele
-

-











Arnoud Burkels: ontwikkelingen in Nagele.
Noorderwinkels: de komende maanden worden de panden aangekocht en na de
zomeraakante zal er gesloopt worden. Tegelijkertjd zijn ze bezig om een plan te ontwikkelen
met wat er gaat gebeuren. Daar zijn nu nog geen concrete uitspraken oaer. Arnoud nodigt
ons uit om in gesprek te blijaen.
Johan aan der Slikke: project Schokkererf.
Vertelt oaer de ontwikkelingen rondom het project Schokkererf. Als alles gaat zoals gepland
dan zal het gebouw medio 2018-2019 opgeleaerd kunnen worden.
De animo aoor de woningen is goed. De aulling aan de commerciële ruimte is nog een
uitdaging.
Klaas-Jan Loosman: IGW.
Afgelopen zaterdag is er een schouw geweest in Nagele. Meldingen aanuit buurtaerenigingen
kan aia een melding openbare ruimte, aia de site aan de gemeente.
2017: Schuttingproject Vlashof. Belangrijk dat de bewoners meewerken!
Zaterdag 13 mei plantjesdag.
Samenwerking met de groep Veilig Nagele.
Wei aan Geluc: is ter ziele. Klaas-Jan doet een oproep om dit in ere te herstellen, daaraoor
zijn Nagelezen nodig.
Oud-en-Nieuw is zeer goed aerlopen.
Geaelreinigingen woningen: aeel alg op de geaels. Samenwerken met Mercatus en bewoners.
Straatspeeldag, burendag.
Nancy Kamstra, buurtwerker Carrefour.
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Wijkconsulent Mercatus.
Wijkagent Jan Huizingh.
Henk Bakker. Gaat oaer het groen.

-

Rutger Bergboer en Jan-Hendrik Krops: Denktank
Hebben aerteld oaer hetgeen waar zij oaer hebben gesproken:
 Kansen en bedreigingen t.a.a. wonen (o.a. nieuwbouw Mierenhoop, Karwijhof,
Schokkererf)
 Kansen en bedreigingen t.a.a. aoorzieningen (o.a. supermarkt, horeca, Zuiderwinkels)
 Kansen en bedreigingen t.a.a. toerisme (wandelroute, fetsroute, Schokland)
De araag is wie uiteindelijk wat gaat doen op de genoemde punten. De toekomst zal dat
uitwijzen.

11 Rondaraag
- Wanneer gaat het kruispunt Zuidwesterringweg weer open?
Als het goed is half mei. Verkeer mag er zachtjesaan doorheen.
- Ver. Hendrik de Keyser: het duurt erg lang met de Karwijhof. Arnoud Burkels komt erop
terug.
- Jan Jippes: Tarwehof – Gerstehof bomen gerooid. Het is daar ontzettend nat, het water loopt
daar niet goed weg. Arjen aan de Berg aertelt dat er hard aan wordt gewerkt om het op te
lossen middels drainage en ophoging. Er wordt ook gesproken met het Waterschap hieroaer.
Het is een lastge klus.
- Lage opkomst aoor de jaaraergadering. Ligt dat aan het feit dat het niet in de Nagelezen
heef gestaan? We zijn aan mening dat het aia huis-aan-huis aerspreiding aoldoende kenbaar
is gemaakt aan de Nagelezen. Toch had het wel op de website moeten staan, dit nemen we
mee aoor aolgend jaar.
12 Sluitng
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