Notulen DB-vergadering 25-04-2018
- Aanwezig: Simon, Rianne, Joke, Leon, Jos, Hans, Sabrina en Ilse (notulen).
- Afwezig:

1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom en in het bijzonder de twee nieuwe bestuursleden Hans en
Sabrina.
2. Notulen
Worden vastgesteld.

3. Te bespreken ingekomen stukken maart-april:
• Datum dorpsschouw. 15 of 22 mei om 18.30u: Joke communiceert dit met gemeente. Mail
sturen aan de hofjes over het aanleveren van onderwerpen.
• Presentatie SENF (Stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland) op 8 mei. SENF is
onderdeel van een grotere organisatie en het doel is om de gehele NOP energieneutraal te
maken en dit in eigen hand te houden. 8 Mei gaat Simon met SENF in bespreking, samen met
een aantal andere dorpen. Energiek Nagele zal hier ook bij zijn.
4. Evaluatie afgelopen periode:
• 5/4: Jaarvergadering. Het was een goede vergadering, wel een lage opkomst van
dorpsbewoners.
Ilse zet de conceptnotulen op de website.
Punt uit de rondvraag:
- Willem Keur heeft aan Jos gevraagd of er financiële middelen zijn voor het schoonmaken
van de boeidelen. Idee om dit tijdens de schouw mee te nemen, Willem Keur dan ook
vragen om mee te gaan.
• 11/4: 10-dorpenoverleg. Joke is geweest. Dorpenkeuring wordt afgeschaft. Privacywet AVG is
benoemd. Er gaat een nieuwe voorzitter komen die nog gekozen moet worden: Hans van
Dijke of Jules Overmars.
• 13/4: Bijeenkomst in Nagele over Openbaar Vervoer. Ilse is geweest, opkomst was klein maar
het was wel informatief.
• 13/4: Jaarvergadering De Zeeschelp. Leon is geweest, het was een goede vergadering. De
vernieuwde verzameling van afvalstromen gaat nog niet goed qua communicatie. Goed om
dit te bespreken met de persoon van de gemeente die erover gaat.
• 19/4: Jaarvergadering OVN. Rianne en Simon zijn geweest. Het was een goede vergadering.
De OVN gaat voor de schouw ook een lijst maken, uitnodigen voor de dorpsschouw die
binnenkort plaatsvindt met IGW.
• 11/4: Overleg st. MFC – DITO . Leon is erbij geweest.
• 25/4: Overleg over huisvesting arbeidsmigranten gemeente NOP. Simon is geweest. Doel was
beleid schrijven rondom deze doelgroep. De meeste dorpen waren vertegenwoordigd. Er
mag om de vier huizen een woning zijn voor arbeidsmigranten, waar maximaal 6 mensen in
mogen wonen. Het quotum per dorp is 5% van alle woningen die voor arbeidsmigranten
bestemd zijn. Als wij het idee hebben dat dit meer voorkomt in het dorp dan kunnen we het
doorgeven aan Klaas-Jan Loosman van Gem. NOP.
4. Actuele/lopende zaken:
• Nieuwe bestuursleden, verdeling taken. Taakverdeling in een apart document opgesteld.
• Stand van Zaken:
* Noorderwinkels. Alle handtekeningen zijn gezet. Er gaat gesloopt worden in juni.
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* Project Schokkererf. Gesprek Simon en Johan van der Slikke volgt.
27/4: Koningsdag. Doorgesproken.
tm 6/5: Tulpenmozaïek. Het mozaïek staat weer, aanstaande zaterdag is de keuring. Rianne
vraagt of er iemand mee kan zaterdag omdat ze zelf niet meekan. Joke biedt aan om mee te
gaan. Prijsvraag: foto maken in de selfiebooth en dit mailen naar dorpsbelang Nagele,
winnaar krijgt een zakje tulpenbollen.
12/5: Plantjesdag. Besproken. 9.00 uur aanwezig bij het MFC.
30/5 tm 3/6: Dorpsfeest. Vogelschieten is onze verantwoordelijkheid. Simon regelt het rond
het vogelschieten. Joke en Ilse doen de inschrijving.
11/8: Nagele Buiten Gewoon. Jos is contactpersoon. Vindt plaats op 11 augustus.
Autocross. 8 September, vergunning is verleend. (6-6: datum autocross wordt 9 sept.)
Datum dorpsoverleg. Donderdag 28 juni. We kunnen nog niet direct een onderwerp
bedenken, eventueel in de richting van Energiek Nagele / SENF. Simon gaat eerst 8 mei naar
de bijeenkomst van SENF en overlegt met Energiek Nagele.
Financiën, overdracht door Ina aan Joke. Joke gaat volgende week woensdag naar Ina voor
overdracht.
Communicatie/ Websitecommissie. We merken dat er onvoldoende actief zaken op de
website wordt gezet. We spreken af dat we per vergadering gaan bespreken wat we op de
website willen hebben, Rianne kan dit dan maandelijks oppakken met de websitecommissie.
Besteding windgelden 2018. We hebben nog geen aanvragen vanuit het dorp. Zelf kunnen
we het geld evt. gebruiken voor de nieuwe informatieborden. Joke overlegt met Ina over de
afwikkeling van 2017.
Feestcommissie. Na Koningsdag overleg met FC. Belangrijk dat er structureel overleg komt.
We stellen sowieso voor dat we de FC in september uitnodigen voor een evaluatie.
Energiek Nagele. Simon heeft contact met Rutger aangaande SENF en ze sluiten de volgende
vergadering aan.
Sportdorp. Ilse wordt contactpersoon i.p.v. Joke.

5. Rondvraag
• Ilse gaat 17 mei naar een overleg over Kindcentrum in Nagele.

Volgende vergadering: woensdag 6 juni in het MFC

Vergaderdata 2018:
-

11 juli
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