Notulen DB-vergadering 21-03-2018
- Aanwezig: Simon, Rianne, Joke, Ina, Hans (aspirant lid) en Ilse (notulen).
- Afwezig: Leon, Jos

Opening
De voorziter heet ons allen welkom.
Notulen .
Worden vastgesteld.
Te bespreken ingekomen stukken januari-februari:
 Uitnodiging voor prijsuitreiking Energiek Nagele op 30 maart. Simon is 20 maart naar de
uitlegavond geweest. De jury maakt 30 maart bekend wie de winnaar is.
Evaluatie afgelopen periode:
 8 maart: Uitreiking Lelyprijs. Joke is aanwezig geweest. Het was een leuke feestelijke
bijeenkomst.
 9/10 maart: NL Doet. Vrijdag hebben we hulp gehad van 10 leerlingen van het ROC, zaterdag was
er 1 bewoner uit Nagele die ons heef geholpen. We concluderen dat er iets niet goed gaat met
de PR, ondanks dat alle buurtverenigingen 2x een mail hebben gehad van DB. De betrokkenheid
vanuit het dorp blijkt nihil, we vragen ons af of we dit volgend jaar op deze manier weer gaan
doen en wat het doel dan is.
 13 maart: Overleg met ouderen-commissies. Joke en Ina zijn geweest. Namens de kerstlunch voor
ouderen, vanuit de ‘’ouderengroep 60-plus’’ en vanuit De Zonnebloem was een afvaardiging
aanwezig. Doel van de bijeenkomst was het bundelen van krachten, elkaar versterken. Dit kan
ertoe leiden dat er meer mogelijkheden zijn qua fnanciën en aanvragen subsidies.
Er bestond voorheen weinig overleg tussen de partjen, deze bijeenkomst kan een startpunt zijn
van verdere samenwerking. De Zonnebloem blijf apart bestaan en zal zich meer toeleggen op 1op-1 contacten. Nu afgesproken dat er €200 voor de ouderengroep samen en €150 voor het eten
wordt verstrekt door DB. Als het volgend jaar samengevoegd is dan wordt het 1 bedrag.
Joke heef een aantal ideeën aangedragen voor aanvragen van fondsen. Joke houdt vinger aan
de pols.

Actuele/lopende zaken:
 Jaarvergadering. Voorbereiding besproken. We nodigen geen spreker na de pauze uit, en ons
streven is om om 22.00u klaar te zijn. Uitnodiging gaat begin volgende week de deur uit. Rianne
maakt een uitnodiging. Aanwezig 19.30u.
 Nieuwe bestuursleden (Penningmeester). Besproken wie we vragen voor de openstaande
vacatures.
 Financiën (jaarstukken 2017/ begrotng 2018). Enkele opvallende posten besproken welke Ina
nog even uitzoekt.
Autocross niet opnemen in begrotng voor 2018 omdat we nog niet weten of het doorgaat.
 Koningsdag. Als er een actviteit is dan zullen we met een team meedoen, mits we voldoende
mensen hebben vanuit DB, dat is nog even de vraag.
 Plantjesdag. Besproken, vindt plaats op 12 mei. Joke stuurt het draaiboek door.
 Stand van Zaken Nagele vs. Gemeente NOP:
* Noorderwinkels. Simon krijgt zeer moeizaam contact met de gemeente vanwege het
vermeende vertrek van Arnoud Burkels, waarvan wij niet ofcieel op de hoogte zijn. Simon blijf
proberen om in contact te komen en helderheid te krijgen over het traject van de sloop.
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* Project Schokkererf. Johan van der Slikke heef vergunning voor 4 appartementen extra
aangevraagd, dit is wel gehonoreerd maar het bestemmingsplan moet gewijzigd worden.
Bestemmingsplan is in voorbereiding.
Tulpenmozaïek. Rianne is bezig met een ontwerp in het thema Holland. Leon en Ilse helpen haar.
Autocross. Enkele optes voor data besproken.
(Stchtng) MFC. We vinden het belangrijk dat er een gezamenlijke visie komt over de toekomst
van het MFC. Als dorpsbelang proberen we hier bij betrokken te zijn. Leon en Simon zijn
contactpersoon van DB voor het MFC.
Communicate/ Websitecommissie. Website commissie is actef op Facebook.
Besteding windgelden 2018. Rekening klokkenstoel dakleer en dakbedekking.
Blauwe borden vernieuwen op rekening van de windgelden (gedeeltelijk).
Resterend bedrag overlaten voor andere aanvragen.
Feestcommissie: communicatee fnanciëne etc. Reeds besproken.
Stand van zaken m.b.t. Karwijhof. Simon heef een afspraak gehad met Jeroen de Bos van VHdK
in de Karwijhof. Is op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De kleuren van weleer komen
terug, blauw met geel en grijs met wit. Er komt CV en meer isolate in. Per huis komt er ook een
aantal zonnepanelen. De huidige bewoners worden niet verplicht om de woning te verlaten ten
tjde van het project. Simon werd wel enthousiast van het verhaal.
Energiek Nagele -> prijsvraag. Besproken.
Sportdorp. Besproken.

Rondvraag
 Vraag Josita Tichelaar over vlaggenmast in de Tarwehof. Deze is waarschijnlijk van de
buurtvereniging zelf.
 De sleutel van de stroomkast is terecht en nu in het bezit van Ina.
 Wanneer het volgende dorpsoverleg? En nadenken over een onderwerp.
 Joke is aanwezig geweest bij een avond over Vliegveld Lelystad van Groen Links. Was informatef.
Volgende vergadering: woensdag 25 april in het MFC
Vergaderdata 2018:
5 april Jaarvergadering
6 juni
11 juli
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