Conceptnotulen Jaarvergadering Dorpsbelang Nagele 5 april 2018
Afwezig m.k.: Harm-Piet Smith, Johan van der Slikke, Jan Hendrik Krops, Martin Vegterlo, Ann-Katrin
Adolph en Jeroen de Bos (Ver. Hendrik de Keijser), Rutger Bergboer.
1. Opening
Voorzitter Simon Doornbos heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Conceptnotulen jaarvergadering 2017.
De notulen worden vastgesteld.
3. Jaarverslag secretaris 2017
Secretaris Joke Claassen en algemeen lid Ilse van der Woerd lezen het jaarverslag 2017 voor,
ondersteund met foto’s.
4. Jaarverslag Penningmeester
Penningmeester Ina Wientjes licht het financieel jaarverslag 2017 toe. Er zijn geen vragen vanuit
de vergadering over de cijfers.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Suffridus van der Meer en Cees van der Sar hebben als kascommissie de financiën van DB Nagele
over het afgelopen jaar uitvoerig onderzocht. Conclusie: alles klopt op de cent nauwkeurig. De
kascommissie verleent décharge aan de vergadering.
Nieuw lid van de kascommissie wordt Willem Keur samen met Suffridus van der Meer.
6. Begroting 2018.
Gebaseerd op inkomsten en uitgaven van voorgaande jaren. De electriciteitskosten zullen dalen
omdat de ambulante handelaren op het plein geen gebruik meer maken van de stroomkast van
Dorpsbelang. Er zijn geen bijzondere uitgaven gepland voor komend jaar, we ontkomen echter
niet aan een negatief resultaat in de begroting. We zullen dit zorgvuldig in de gaten houden
komend jaar.
7. Bestuurswisselingen DB
Ilse van der Woerd is aftredend en herkiesbaar. De zaal geeft een hartelijk applaus voor haar
herverkiezing.
Leendert Plat en Ina Wientjes zijn aftredend en niet herkiesbaar. Jos heeft mooie woorden voor
Ina en Leendert en dankt hen hartelijk voor hun inzet.
Als nieuwe leden worden voorgesteld: Hans van de Klundert en Sabrina Schouten. Hans wordt
algemeen bestuurslid en Sabrina wordt secretaris. Beiden worden met applaus ontvangen door
de vergadering.
8. Feestcommissie
Namens de FC vertelt Annet Sellies wat de plannen zijn voor Koningsdag en Dorpsfeest 2018.
Voor het eerst zal dit jaar met Koningsdag een lawaaioptocht voor de kinderen worden
georganiseerd.
Het thema voor Dorpsfeest zal Het Wilde Westen zijn.
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9. Diverse sprekers vanuit verenigingen en organisaties uit Nagele
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Namens Johan van der Slikke (Schokkererf BV) vertelt Simon Doornbos dat het
bestemmingsplan voor het complex dat op het voormalig Schokkererfplein gebouwd zal
worden, zal worden aangepast zodat ook op de begane grond extra appartementen gecreëerd
mogen worden. De aanbesteding is in werking gesteld en afwachtend op de procedures hopen
we dat in de tweede helft van 2018 kan worden aangevangen met de bouw.
Boerderijenboek Jules van Brussel. Een foto van alle vrijwilligers die bij het boerderijenboek
betrokken zijn siert de achtergrond. Jules vertelt de stand van zaken van het boerderijenboek.
Er zijn 167 interviews afgenomen over de boerderijen. Er zijn 57 vrijwilligers druk geweest met
het schrijven van de verhalen en vandaag zijn de teksten voorzien van alle foto’s naar de
drukker gegaan. Er zijn 5 fotografen bij betrokken. Er komen inschrijfformulieren voor het
boerderijenboek te liggen die ingevuld mogen worden. Het is een pittig project maar het
resultaat zal een mooi boerderijenboek zijn.
Gemeente Noordoostpolder.
Wethouder Henk Suelmann vertelt dat projectleider Arnoud Burkels niet meer bij Nagele
betrokken zal zijn, hij wordt vervangen door Marianne Wierstra, die zich meteen aan de
vergadering voorstelt.
Marianne Wierstra vertelt dat zij al 10 jaar bij gemeente NOP werkt en bekend is met project
Nagele. Prioriteiten zijn de sloop van de Noorderwinkels en bouw Schokkererf BV. Eén
handtekening die nodig is voor de sloop van de Noorderwinkels ontbreekt vooralsnog en nu is
de keuze gemaakt om toch te beginnen met de sloop, in 2 fases zal dit gebeuren totdat alle
panden gesloopt kunnen worden. In juni-juli 2018 zal begonnen worden met slopen.
IGW: Klaas Jan Loosman van gem. NOP. Klaas Jan blikt terug op afgelopen jaar, we zijn er
inmiddels aan gewend dat zaken wat langer duren in Nagele. Eigen verantwoordelijkheid van
de inwoners is groot. Burendag was in sommige hoven succesvol. Medewerking van Veilig
Nagele tijdens de Veiligheidsdag was waardevol. Bij NL DOET was maar 1 vrijwilliger uit Nagele
betrokken, de rest waren de leden van dorpsbelang. Plantjesdag, schuttingenproject: doel
hiervan is een uniforme uitstraling in het dorp. Groengroep is actief o.a. op de begraafplaats.
Koninklijk bezoek was erg succesvol.
LPB Landelijk Platform Buurtbeheer: in nov. 2018 komt een grote groep mensen van LPB o.a.
Nagele bezoeken.
Mercatus Pieterke van der Schee: participatie- en renovatietrajecten in de hoven lopen.
Project Koolzaadhof: onlangs zijn de multifunctionele woningen aangepakt. In samenwerking
met de bewoners worden de woningen zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Duurzaamheid
staat voorop. Schuttingen: er is een ‘samen-wonen’ budget beschikbaar: een fonds waar
huurders aanspraak kunnen maken op een budget om met elkaar de schuttingen te kunnen
aanpakken, of voor andere initiatieven.
Nagele Financieel Fit: Nancy Kamstra. Vanuit sociaal team DOEN is vorig jaar gestart met
Financieel Fit. Nagele kent op financieel gebied wat meer problematiek dan andere dorpen,
daarom is er een budgetcursus georganiseerd waar in 2017 zes deelnemers aan mee hebben
gedaan. Met de tweede lichting die onlangs is gestart doen negen deelnemers mee. Jacoba
Ras heeft vorig jaar meegedaan met de cursus en vertelt hierover, zij raadt het aan voor
mensen die meer duidelijkheid willen krijgen in hun financiën en goede tips willen krijgen.
Energiek Nagele: Pieter Jan Vlaming vertelt. 1 Juli is de feestelijke opening geweest van
Energiek Nagele. Er zijn 160 zonnepanelen op het dak van het MFC gelegd. Ook is er een
energiescan gedaan bij het MFC, hier wordt verder op geanticipeerd met als doel om het
stroomverbruik naar beneden te krijgen. De prijsvraag: vorige week is de uitslag bekend
gemaakt, de winnaar is ‘Nagele in Balans’. Doel: het in balans brengen van de energiebehoefte
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in zomer en winter. Meer hierover en de inhoud van de andere drie plannen zijn te lezen op
de website van Energiek Nagele.
Veilig Nagele: Henri van Ulsen vertelt n.a.v. incidenten die de afgelopen tijd in Nagele hebben
plaatsgevonden, dat het echt nodig is om hier met zoveel mogelijk mensen aan mee te doen
om de veiligheid van Nagele te bevorderen.
Groenbrigade. Anneke Keur vertelt over de activiteiten van afgelopen jaar en de start van het
huidige seizoen waarin al bollen geplant zijn. Met de dorpsschoonmaak zijn er 10 zakken vuil
en 1 fiets opgehaald, met behulp van drie vrijwilligers. Piet en Wieke van der Sar komen de
groengroep versterken en er zijn nog meer vrijwilligers welkom. Er komt wat meer
onderhoudswerk op de begraafplaats: de berceau bijhouden en de perken onkruidvrij maken.
1x per maand op woensdagmorgen doet de groenbrigade het onderhoud op de begraafplaats.
Heg van het MFC wordt bijhouden. Plantjesdag vindt plaats op 12 mei.
Museum Nagele. Anjo Geluk vertelt dat op 7 juni een lezing wordt gehouden over het
‘Verdronken Nagele’. Dit wordt een informatieve en feestelijke avond. Waar zijn de kandelaars
gebleven die destijds door Urker vissers zijn opgevist? Ook gaat er aandacht besteed worden
aan ‘Verdwenen Nagele’: alle gebouwen die ooit in Nagele gestaan hebben maar er niet meer
zijn. Er komt ook een routebord buiten het Museum te staan. Hoogtepunt van het afgelopen
jaar was het Koninklijk Bezoek. Het nieuwjaarsdiner dat in Museum Nagele werd gehouden
was ook heel bijzonder, evenals het bezoek van de bisschop van de RK-kerk, hij was zeer
content met het Museum en wat ervan gemaakt is. 100 Wensen van Nagele met alle wensen
die bewoners hebben voor Nagele zijn gedeeld met Dorpsbelang en met de gemeente NOP.
Uitreiking van de Lelyprijs was een grote opsteker voor Museum Nagele.

10 Rondvraag
Willem Keur: het wordt tijd dat we met elkaar iets gaan bedenken zodat er echt iets gaat
gebeuren met de sloop van de Noorderwinkels. Anjo Geluk vult hierbij aan dat er na de sloop
meteen gebouwd moet gaan worden! Wethouder Suelmann reageert hierop dat er heel veel
energie wordt gestoken in het verkrijgen van de laatste handtekening en dat er als het moet een
juridische procedure wordt opgestart. Er ligt veel druk vanuit de gemeente hierop. Ook is het
zeker de bedoeling dat er meteen begonnen wordt met bouwen, de prijsvraag hiervoor wordt
uitgezet.
Het aangezicht van Nagele, met name de boeidelen in de hoven van Nagele zien er niet fraai uit
en zijn een doorn in het oog van vele mensen. Idee van Willem Keur is 2 weken lang met een
hoogwerker langs de huizen, in samenwerking met vrijwilligers en de bewoner van de woningen
zelf. IGW wil hier graag aan meewerken.
De openbare verlichting rondom het MFC: er zijn 2 lampen kapot en aan de achterkant van het
MFC is geen verlichting. Diana Roth geeft aan dat de nieuwe lampen in bestelling zijn.
Jacoba Ras: bloeiende plantenstrook aan de Koolzaadhof: de projectleider van de NOP is
veranderd en daarmee is er een belofte nog niet ingelost die wel gedaan zou zijn door de vorige
projectleider. Er zou een gedeelte van de strook vervangen worden. Er zijn te weinig bewoners in
de Koolzaadhof die helpen om dit samen op orde te houden. Henk Bakker van Gemeente NOP
die aanwezig is neemt de vraag mee naar de gemeente en gaat uitzoeken wie de nieuwe
projectleider is zodat het probleem opgelost kan worden.
Paul Bovée: is gasloos wonen onder de aandacht in Nagele? Wat kost het voor een woning om te
investeren in zonnepanelen? Mogelijkheden om dit collectief op te zetten? Simon legt uit dat dit
waarschijnlijk wel aan de orde gaat komen.
Dhr. Nieland zou graag zonnepanelen willen, maar de communicatie met Vereniging Hendrik de
Keyser is hierin niet optimaal. Simon Doornbos biedt aan om hierin mee te denken.
Jan Jippes: stuk groen tussen Tarwehof en Gerstehof behoeft aandacht. Simon geef aan dat dit
inderdaad onder de aandacht staat.
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Josita Tichelaar: oude vlaggenmast bij de Noorderpoort, kan die worden vervangen door een
nieuwe of kan iemand een gebruikte vlaggenmast schenken? De mast blijkt van de
buurtvereniging te zijn blijkt tijdens de vergadering. Er is bij de gemeente NOP geen andere
vlaggenmast beschikbaar.
11 Sluiting
Simon sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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