Notulen DB-vergadering 13-12-2018
- Aanwezig: Simon, Joke, Leon, Hans, Sabrina en Ilse (notulen)
- Afwezig: Rianne, Jos, Rob Persoon (aspirant lid)

1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
2.

Notulen
Worden vastgesteld.
Actiepunten:
• Evaluatie Nagele Buitengewoon (zomerfeest Schokkerhaven): David Apperlo (Pier 16)
kan zich vinden in onze kritieken, plan is voor volgend jaar om het anders aan te pakken.
8 Januari gaan Hans en Jos opnieuw in gesprek en dan komt David met plannen voor de
komende editie. Dorpsbelang zal er geen geld meer in investeren, wel bereid om
mankracht te leveren.

3. Te bespreken ingekomen stukken november-december
• Notulen Energiek Nagele 04 december. Opmerking over de financiën: wij hebben vragen aan
het bestuur over de betaling aan de betrokken partners, terwijl de bestuursleden zich
vrijwillig inzetten. De verhouding gaat wat mank in onze ogen. Simon gaat hierover in
gesprek met het bestuur.

4. Evaluatie afgelopen periode
• Overleg Stand van zaken Nagele Gemeente & RCE. Sabrina heeft gesproken met Marianne
Wierstra (Gem. NOP) en RCE. Project RCE (Uitvoeringslab, Groenstructuurplan, Dorpsvisie) is
afgerond. Marianne is dit momenteel aan het updaten. Wij krijgen dit terug van haar, dit
afwachten en dan overleggen hoe we het verder vorm gaan geven.
Museum: besproken dat gemeente niet bijdraagt aan groot onderhoud, zoals dit ook in de
krant heeft gestaan en reeds bij ons bekend is.
Info 10-dorpenoverleg: er zou vanuit de gemeente NOP een potje zijn die besteed kan
worden aan de uitvoering van de dorpsvisie. Joke zoekt terug in de financiën of hier eerder
sprake van was.
• Dorpsoverleg 29 november. Was een succesvolle avond, zo’n 75 mensen. Goede interactie
met de zaal. Kasper Katuin neemt initiatief voor een skatebaan. Presentatie Energiek Nagele
zat goed in elkaar.
• Inauguratie Burgemeester Dhr. H. Bouman 10 december. Simon en Ilse zijn geweest. Was
een leuke avond en bijzonder om mee te maken.
• 10 dorpenoverleg/Afscheid Jaap Naaktgeboren 12 december Simon en Sabrina. Hans van
Dijke is beëdigd als nieuwe voorzitter. Presentatie over ‘’Netwerk’’ (over energietransitie).
5.

Actuele/lopende zaken:
• Financiën. Bijdrage Rabobank (€1500) is opnieuw op de rekening van Sportdorp
overgemaakt, inmiddels overgeboekt. Joke gaat dit regelen. Simon, Joke en Rob gaan
binnenkort om de tafel over de DB-begroting.
• Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Geen ontwikkelingen
te melden.
• De Acht. Leon is hierbij betrokken en praat ons bij over de laatste stand van zaken. De
gemeente heeft een adviseur ingeschakeld die een advies gaat schrijven over o.a. afwikkelen
van de financiën. De Acht draagt per 1 januari alles over aan de gemeente.
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Communicatie/ Websitecommissie . De websitecommissie heeft besproken om een tweede
website te bouwen voor de Nagelezen, omdat de huidige niet goed werkbaar blijkt te zijn.
Wij vragen ons af of een nieuwe website nodig is en of het niet onder de huidige website kan
hangen. Rianne is nu afwezig, we hebben het de volgende keer even over. Facebook: pagina
Nagele Dorpsbelang kan niet meer gebruikt worden, we zetten berichten op de pagina van
Nagele.
Feestcommissie. Begroting FC nog bespreken tussen Joke en Peter Smits.
Museum. Afgelopen zondag was er een drukbezochte en mooie opening waar Hans naartoe
is geweest.
Zeeschelp. Kerstverlichting bij de SPAR staat en brandt. Aan de versiering bij het MFC wordt
nog gewerkt.
Kerst/Jaarwisseling. Kerstpresentjes zijn klaar, iedereen rondbrengen vóór de kerst. Flyer
nieuwjaarsreceptie: ziet er goed uit. Hoe gaan we de flyers rondbrengen? Sabrina vraagt Jos
na hoe dit te regelen. Lia Melchers kan het dorp verzorgen en wij als bestuur zorgen dat de
buitenwegen een flyer krijgen. Joke neemt contact op met Tom voor de organisatie van de
receptie. Zelfde draaiboek als vorig jaar.

6. Rondvraag
• Verzoek van Anneke Zelhorst van Museum Nagele: Benaming ‘hofjes’ graag veranderen in
‘hoven’. Dit doet meer recht aan de oorspronkelijke opzet van de hoven.
• Sabrina is bezig met het inventariseren van de AED’s.
• Honden losloop-route: Sabrina plant een rondje lopen in met bewoners.
• Hans is bij de LPB-middag (een landelijk congres voor medewerkers van gemeentes) geweest,
als gastheer op Schokland. Was erg leuk.
• Simon heeft met Klaas-Jan Loosman (gem. NOP) over de begraafplaats gesproken: wat te
doen met de paden, asfalt/klinkerpaadjes. Aangegeven dat we zoveel mogelijk asfalt
wensen. Dit zal niet meteen gebeuren maar het staat op de rol voor de toekomst.
• Volgende vergadering: Josita uitnodigen als mogelijk lid van het DB-bestuur.

Volgende vergadering:
9 januari 20.00 uur in MFC Nagele

Vergaderdata 2018-2019:
06 Februari
06 Maart
27 maart
4 april Jaarvergadering
01 Mei
05 Juni
03 Juli
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