Notulen DB-vergadering 06-06-2018
- Aanwezig: Simon, Rianne, Joke, Jos, Hans, Sabrina en Ilse (notulen).
- Afwezig: Leon
Voorafgaand aan de vergadering vindt de Algemene Ledenvergadering van
Energiek Nagele plaats. Er is veel werk verzet door Energiek Nagele.
Ontwikkeling van de plannen van Nagele in Balans (winnaar van de prijsvraag)
gaat vorm krijgen.
1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
2. Notulen
Worden vastgesteld.
Actielijst:
3. Te bespreken ingekomen stukken april-mei:










AVG – Privacy kleine organisaties. Sabrina heeft mail gestuurd over AVG
aan buurtverenigingen. Positieve reacties gehad. Wat betreft foto’s van
evenementen plaatsen op internet door FC en DB: nog overleggen met Fré
en tiendorpenoverleg.
Belevingsvlucht met flitsbezoek van wethouder Anjo Simonse. Simon heeft
met mensen van de gemeente op de begraafplaats gestaan. Geluid van
het vliegtuig viel hen reuze mee. Onze ervaringen melden op Omroep
Flevoland.
Aansluiten IGW volgende vergadering op 11 juli, aanvangstijd. 19.30u,
Sabrina geeft dit door aan Ilona Peeters.
Renovatie Koolzaadhof verdeeld in 6 blokken, tijdsbestek 18 juni t/m
04/01/18
informatie bijeenkomst 28 juni 1900 uur Koolzaadhof 21. Ilse gaat
erheen.
Nieuwkomers enveloppen, controle brochure. Rianne en Ilse checken de
brochure, Sabrina brengt ze dit keer rond.

4. Evaluatie afgelopen periode:
 Plantjesdag. Positieve dag geweest. Goed om te noteren welke route we
gedaan hebben zodat we volgend jaar in een andere hof beginnen: dit
jaar was de route van wagen 1: Noorderpoort, Tarwehof, Ring,
Gerstehof, Lucernehof, Vlashof. Wagen 2: Klamp, Wendakker,
Koolzaadhof, Karwijhof, Ring.
 Dorpsschouw. Sabrina en Leon zijn geweest. IGW maakt overzicht van de
besproken punten.
 Vogelschieten/Dorpsfeest. Toezicht op naleving verleende vergunningen en
rol van Db daarin? De vergunningen zijn aangescherpt, o.a. voorwaarden
vogelschieten.
Reglement maken: je wordt geacht om iedere ronde mee te schieten.
 Koningsdag. Was een prima dag.
 Tulpenmozaïek. We zijn een-na-laatste geworden, dus een plek hoger dan
vorig jaar .
 8/5 SENF bijeenkomst. Simon, Joke, Rutger en Michiel van de Herberg
(Energiek Nagele, levert zonnepanelen). SENF is een overkoepelend project
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waar je als dorp in kunt stappen. Voor ons is het nog niet zo concreet dat
we er iets mee gaan doen. Het project van Energiek Nagele is voor ons een
bovenliggend/vooropstaand plan. We blijven het volgen en worden op de
hoogte gehouden.
Schoonmaakactie W. Keur. Willem Keur heeft hoogwerker gehuurd via Cees
van der Sar, op kosten van DB en hiermee boeidelen schoongemaakt
samen met enkele andere vrijwilligers. Een positieve actie!
 Kindcentrum. Ilse is aanwezig geweest bij een overleg over het
Kindcentrum Nagele, een initiatief om een doorgaande
ontwikkelingslijn te creëren voor kinderen van 0-13 jaar. Hiervoor is
samenwerking tussen de kinderopvang, peuterspeelzaal en
basisscholen in Nagele belangrijk. DB vindt dit een positieve
ontwikkeling, ook vanuit het oogpunt dat er daardoor meer
verbondenheid kan ontstaan tussen de verschillende ouders in
Nagele.

4. Actuele/lopende zaken:
 Onderwerp dorpsoverleg. We besluiten om het volgende dorpsoverleg te
schrappen. Mede doordat we net feestweek en bijeenkomst Energiek
Nagele hebben gehad op 14 juni vragen we veel van de bewoners. Rianne
zet dit op de website.
 21/7: Nagele Buiten Gewoon. Binnenkort overleg Jos met Pier 16/Slump en
Martin van de FC. Hans kan aansluiten. Jos en Hans houden contact. DB als
vrijwilligers inzetten!
 13/6 10-dorpenoverleg. Sabrina en Simon gaan erheen.
 9/9 Autocross. Het zal toch op zondag gaan plaatsvinden, dit is definitief.
 Stand van zaken Noorderwinkels en Project Schokkererf. Simon heeft ons
geïnformeerd aangaande de stand van zaken rondom deze onderwerpen.
 (Stichting) MFC. Leon is aanwezig geweest bij overleg met MFC. Ilse zal
aanhaken vanuit DB.
 Communicatie/ Websitecommissie. Rianne kon niet aanwezig zijn bij de
vergadering die is geweest. Rianne neemt contact op met Fré.
Rianne past de samenstelling van het bestuur aan op de website.
 Besteding windgelden 2018. Aan de nieuwe blauwe borden uitgeven.
 Feestcommissie. Jos en Joke gaan bij FC-vergadering aansluiten en
dorpsfeest evalueren.
 Karwijhof. Hans en Simon hebben rondje gemaakt door de huizen en
overlegd met VhdK.
 Energiek Nagele. Besproken in de ALV voorafgaand aan de vergadering.
 Sportdorp. Volgende vergadering is 26 juni, Ilse weet nog niet of ze erheen
kan, Joke biedt aan om nog een keer te gaan.
5. Rondvraag
 Rooster aftreden DB. Neemt Joke volgende vergadering mee en op agenda
zetten.
 Verzoek vanuit een dorpsbewoner: skatebaan aanleggen, zijn hier
mogelijkheden voor? Advies aan de initiatiefnemers is om een plan te maken
en aan DB voor te leggen.
Volgende vergadering:
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woensdag 11 juli in het MFC om 19.30u met IGW

