Notulen DB-vergadering 19-09-2018
- Aanwezig: Simon, Joke, Leon, Hans, Sabrina en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos, Rianne
Voorafgaand aan de vergadering sluit het bestuur van Energiek Nagele aan voor de Algemene
Ledenvergadering. Lopende zaken besproken en een nieuw bestuurslid, Andries Poppe, wordt
voorgedragen. DB stemt in met zijn benoeming.
Notulen worden opgesteld door Energiek Nagele, volgen nog.
1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
2. Notulen
Worden vastgesteld.
3. Te bespreken ingekomen stukken augustus
- Kern met Pit. Mogelijkheid voor buurten om projecten in te dienen die ten goede komen aan de
leefbaarheid in de buurt.
- Containers Zeeschelp verplaatsen, vraag vanuit Zeeschelp. De containers voor o.a. kleding en
elektrische apparaten die nu nog op de loswal staan, worden onrechtmatig gebruikt door de
vrachtwagenchauffeurs op de loswal. Dit betekent dat er allerhande afval in wordt gegooid. Er
wordt ook niet goed bijgehouden door de gemeente hoeveel er wordt opgehaald. De Zeeschelp
krijgt wel een vergoeding maar an sich wordt het beoogde doel zo niet bereikt. Zeeschelp neemt
contact op met gemeente om hier meer zicht op te krijgen en te evalueren hoe dit nu gaat.
- AVG wie neemt dat op zich? Is al geregeld, staat op de website.
- 10 Dorpenenergietransitie. Pieter Jan Vlaming is hier bij betrokken vanuit Energiek Nagele.
- Uitnodiging 27/9 Afscheid Burgemeester. Simon en Ilse gaan erheen.
- Stoppen Vlaggenist- Vacature. Wolter Borger (De Klamp) is een optie, Sabrina vraagt hem.
- Dorpsoverleg. We vragen de hofjes om input voor het dorpsoverleg. Datum in november.
- Datum jaarvergadering. Donderdag 4 april 2019.
- LPB-congres in Nagele 15 nov., vrijwilligers gevraagd. Dit is een 3-daags congres op verschillende
plekken in de NOP, dat gaat over de maakbare samenleving. Hans biedt zich aan om op 15
november te helpen op Schokland. Sabrina geeft dit door.
- Sinterklaasintocht 24/11 OVN. Ter kennisgeving. Simon koppelt aan Theo Boekee terug dat
datum 24-11 akkoord is.
4. Evaluatie afgelopen periode
- 21/7 Nagele Buiten Gewoon. Alles was prachtig voor elkaar, maar er waren helaas veel te weinig
bezoekers. De PR was onvoldoende naar onze mening, het wekte de indruk dat het speciaal voor
mensen uit Nagele was, terwijl het bedoeld was voor de hele polder. Jos gaat dit nog evalueren
met Slump.
- BBQ 27/7 OVN : Simon/Rianne. Was een geslaagde avond.
- Autocross Nagele 9/9. Succesvolle dag. Complimenten voor de organisatie. Joke heeft contact
met de FC/organisatie ter evaluatie. Er is gebruik gemaakt van een nieuw digitaal betaalsyseem,
dit was een succes. Veiligheid in de pitstraat is punt van aandacht: publiek stond daar te dicht
naast de baan zonder veiligheidshekken ertussen. Joke bespreekt dit.
- College overleg 12/9 : Sabrina en Joke. Verschillende punten besproken: o.a. openbaar vervoer,
leefbaarheid, duurzaamheid, arbeidershuisvesting. Hans van Dijke was aanwezig als nieuwe
voorzitter van het tiendorpenoverleg.
- Overleg gemeente 13/9: Simon. Bestemmingsplan van het appartementencomplex ligt nu bij de
gemeente. Er komen 18 woningen (waarvan 4 benedenverdieping), er blijft 530 m2 nog open.
Plan is bouwen in voorjaar 2019.
Noorderwinkels: 18 woningen in de planning.
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Sloop: in week 40 wordt de puinbult weggehaald en afgevlakt. Half oktober zou het klaar moeten
zijn. Er gaat dus eindelijk gebouwd worden!
Overleg wethouder Uitdewilligen, Radboud Hafkamp en Marianne Wierstra (gem. NOP) en
Simon. Onderwerp: de drie gebouwen (MFC, Museum, De Acht). Het zijn drie kwetsbare
gebouwen die onze aandacht vragen en waarvan het belangrijk is dat er een lange termijn visie
is.
Kennismaking Marktteam Oost Rabobank 13/9: Simon en Sabrina. Het was een avond met
Nagele, Ens, Kraggenburg en Luttelgeest. Doel van de Rabobank was om kennis te maken met de
dorpsbelangen en inwoners van het dorp om meer toenadering tot elkaar te krijgen. Drie
onderwerpen: leefbaarheid, duurzaamheid, food&agro. Brainstormen over deze onderwerpen.
Per onderwerp kwamen er 1 of 2 speerpunten uit welke de Rabobank mee terug nam en waar
terugkoppeling op volgt. Er is geld beschikbaar dat per dorp gespendeerd mag worden aan
doelen op gebied van leefbaarheid.

5. Actuele/lopende zaken:
- Financiën (leges koningsdag, uitbetaling windenergie). De betaling door Koepel Windenergie
NOP voor dit jaar is binnen. Betaalsysteem dat is aangeschaft kan uit deze pot betaald worden.
We spreken af dat, als we niet al het beschikbare geld hebben gespendeerd, we de windgelden
doorschuiven naar volgend jaar.
Leges koningsdag had wat voeten in de aarde (o.a. i.v.m. aangescherpte voorwaarden), maar het
is geregeld.
- Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * Noorderwinkels * Project Schokkererf. Besproken.
Idee om de projectontwikkelaar voor de Noorderwinkels uit te nodigen bij de volgende
vergadering. Sabrina regelt dit.
- Communicatie/ Websitecommissie. Er wordt een vergadering ingepland om de ‘achterkant’ van
de website te verbeteren. Rianne is hierbij betrokken.
- Feestcommissie. Op 4 oktober is er een evaluatie waar Joke bij aansluit. Martin Vegterlo stopt als
voorzitter. De reden hiervoor is te voorkomen dat er meerdere mensen tegelijk uit het bestuur
gaan, daarom gaan er nu gefaseerd bestuursleden stoppen.
- Nieuwe bestuursleden. Joke en Jos treden af in 2019. Simon benadert 2 nieuwe mensen.
6. Rondvraag
- Kerstversiering Zeeschelp: idee om oprit van het Rietveld te verlichten. Budget is vergelijkbaar
met voorgaande jaren. Bewaren van de kerstspullen: kan evt. bij Joke in de schuur.
- Kerstgeschenkjes. Ilse en Rianne alvast over nadenken.
- Kerst: Zeeschelp weer door de hofjes? Leon vraagt na.
- Plan nieuwjaarsreceptie? Ilse vraagt Jos hierover.
Volgende vergadering:
➢ 17 okt. in MFC Nagele, aanvang is 19.00 uur: OVT komt vertellen over hun plannen met de
Noorderwinkels.
Vergaderdata 2018-2019:
07 November
12 December
09 Januari
06 Februari
06 Maart
27 maart
04 april Jaarvergadering
01 Mei
05 Juni
03 Juli
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