Notulen DB-vergadering 14-11-2018
- Aanwezig: Simon, Joke, Leon, Hans, Sabrina, Jos, Rianne en Ilse (notulen). Rob Persoon is aanwezig
als aspirant lid.
- Afwezig:
Voorafgaand aan de vergadering sluit Atalja Visser, nieuwe buurtwerker en opvolgster van Nancy
Kamstra aan. Nancy is nog wel betrokken bij Nagele als lid van het sociaal team en individuele
hulpvragen. Atalja zal zich voornamelijk bezighouden met algemene dingen op het gebied van
leefbaarheid die in het dorp spelen en korte hulpvragen van bewoners die om korte antwoorden
vragen. Atalja werkt in 5 dorpen in 20 uur per week. Ze krijgt vanuit verschillende kanten meldingen
en aanvragen binnen, bijv. politie, Mercatus, gemeente. Ze is lid van het IGW-team. We spreken af
dat we elkaar weten te vinden indien nodig.
1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom, in het bijzonder aan Rob Persoon als aspirant bestuurslid
(penningmeester).
2. Notulen
Worden vastgesteld.
3. Te bespreken ingekomen stukken oktober
• Tulpenmozaïek thema is bekend. Thema is de Gouden Eeuw. Rianne heeft al een idee voor een
voorstel en laat ons dit zien. Tulpenfestival is van 29 april tm 5 mei.
• Honden-losloop route en plaatsen van drie prullenbakken voor poepzakjes: mail van Klaas-Jan
Loosman IGW. Bespreken op het dorpsoverleg , idee is om met mensen die een hond hebben
samen de route te lopen en bekijken waar de prullenbakken moeten komen. Sabrina coördineert
dit.
• Dorpsoverleg 29 november- onze invulling (45 min). Sabrina en Simon vullen dit in. Ilse is afwezig.
• Nieuwe brochure voor lid worden dorpsbelang-Dennis de Vogel-afspraak. Sabrina en Ilse maken
een afspraak met Dennis.
• Vraag vanuit 10 dorpenoverleg: welk dorp wil het college van B&W in 2019 ontmoeten,
interesse? Wij hebben hier zeker interesse in, het is altijd een mooie kans om op die manier het
dorp onder aandacht te brengen van het college en de nieuwe burgemeester te ontmoeten.
4. Evaluatie afgelopen periode
• OVT avond MFC 30 oktober 2018. Simon-Ilse-Sabrina zijn geweest. Het was een goede avond met
een opkomst waar OVT erg tevreden over is. Vanuit Nagele zijn er 12 geïnteresseerden tot nu
toe. OVT hecht er veel waarde aan om de inwoners van Nagele in aanmerking te laten komen
voor een huis van hun voorkeur, wij juichen deze insteek toe.
• Stichting De Mierenhoop. Simon-Leon-Gemeente. Bestuur van St. Mierenhoop houdt op te
bestaan. De gemeente gaat De Acht beheren.
• Filmen voor het RCE, di 06 nov, museum. Hier zijn wij niet bij aanwezig geweest.
• Nagele op de kaart. Hans is aanwezig geweest bij deze bijeenkomst waar o.a. mensen van
gemeente NOP (Arjen vd Berg en Jolanda Nagelhout), Toerisme Flevoland, Peter Timmer (RCE)
en Museum Nagele bij aanwezig waren. Doel: de architectuur van Nagele duidelijker op de kaart
zetten. Het blijkt dat Rianne hier vorig jaar een poos bij betrokken is geweest, en nu zijn de
plannen verder uitgewerkt. Hans blijft hier verder bij betrokken om mee te praten in dit proces.
5. Actuele/lopende zaken:
• Restaureren leeuw. Piet van der Sar gaat dit doen in het voorjaar van 2019.
• Financiën. Begroting FC 2019 besproken. Joke en Jos gaan hierover met de FC in gesprek.
• Bedankje voor het bestuur van Boerderijenboek Nagele: Joke regelt dit.
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Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Bestemmingsplan
Schokkererf ligt van 8 nov. tot 21 dec. ter inzage in het gemeentehuis. 19 April is
bestemmingsplan onherroepelijk. Dan omgevingsvergunning indienen door Schokkererf BV.
De communicatie tussen Simon en Marianne Wierstra (gem. NOP) verloopt goed.
Communicatie/ Websitecommissie. Rianne plant een vergadering met de websitecommissie om
de gang van zaken en plannen te bespreken.
Feestcommissie. Begroting ontvangen, zie punt financiën. Verder geen nieuws.
Museum. Hans gaat binnenkort weer naar een opening in het Museum. Artikel in de Polderkrant
over de restauratie van het dak (standpunt gemeente) besproken.
Zeeschelp. Containers op de loswal is nog onderwerp van gesprek: verplaatsen naar…..? Het blijkt
nu dat mensen nu ook kleding uit de containers halen.
Kerst/Jaarwisseling. Kerstattenties besproken: Ilse bestelt dit. Nieuwjaarsreceptie 6 januari,
16.00-18.00 u.
Jos denkt na over een act (terugblikken op 2018) tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Flyeren vlak voor de kerst, Jos ontwerpt flyer.
Kerstfeest voor senioren: 15 dec. Jos en Joke gaan. De seniorencommissies zijn organisatorisch
samengevoegd.

6. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Volgende vergadering:
13 dec. 20.00 uur in MFC Nagele
Vergaderdata 2018-2019:
09 Januari
06 Februari
06 Maart
27 maart
01 Mei
05 Juni
03 Juli
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