Notulen DB-vergadering 06-02-2019
- Aanwezig: Simon, Joke, Jos, Leon, Hans, Sabrina, Ilse (notulen), Rob (aspirant lid)
en Josita (aspirant lid)
– Afwezig: Rianne
Voorafgaand aan de vergadering schuift het IGW-team aan. Dit is het Integraal Gebiedsgericht
Werken vanuit de gemeente. In IGW hebben zitting: Klaas-Jan Loosman (gebiedsregisseur gem.
NOP), Erwin Pollen (gem. NOP), Janneke de Bruin en Monique Buiteman (Mercatus), Jan Huizingh
(wijkagent). Atalja Visser van Carrefour is afwezig.
Besproken punten:
 AED (welke locatie voor de dekking, buitenkant SOW kerk). Sabrina heeft met Jelle de Jong
(gemeente) om de tafel gezeten. Eén AED hangt bij de huisartsenpraktijk. De radius rond de AED
is teruggebracht naar 700 meter. Er zou in Nagele dus ook aan de andere kant van het dorp een
AED moeten hangen, bijv. bij de SOW kerk. De buitenkast moet verwarmd zijn. Er zou een kast
beschikbaar zijn via Ria Willems (Hartstichting). We kunnen vanuit de windgelden budget
beschikbaar stellen. Sabrina pakt dit verder op.
 Bezoek burgemeester 9/2. Via Facebook is dit kenbaar gemaakt. Locatie waarschijnlijk MFC i.v.m.
de weersvoorspellingen. Klaas-Jan Loosman is erbij, evenals zoveel mogelijk leden van DBbestuur.
 Skatepark. Klaas-Jan heeft Kasper Katuin gesproken. Gemeente gaat geen skatebaan aanleggen.
Als dorp het wil dan moet dat via subsidies en fondsen op eigen initiatief.
 Patatkraam. Er staat sinds kort een mobiele patatkraam op het plein. De gemeente is ermee
bezig om uit te zoeken hoe dit precies zit en wat de vergunningen zijn. Afwachten gemeente, wij
kunnen hier niet direct iets mee.
 Milieustraat. Er komt in maart een pilot met een mobiele milieustraat in Nagele, waar inwoners
afval kunnen deponeren (anders dan rest-GFT-PMD afval). Wij hebben dit vandaag uit de krant
vernomen. Wij hadden het gewaardeerd als de gemeente dit zelf aan ons meegedeeld zou
hebben.
 Kapelletje plaatsen. Een dorpsgenoot heeft het idee geopperd om, net als in Luttelgeest, een
kapelletje te plaatsen om een kaarsje te branden. Zou dit ook een mogelijkheid in Nagele zijn?
Hier zijn wel mogelijkheden voor. Het initiatief ligt bij ons. Sabrina koppelt dit terug aan
betreffende dorpsgenoot.
Punten Klaas-Jan:
 Vervolg schuttingproject. Inventariseren welke hof geschikt zou kunnen zijn voor een
schuttingproject. Idee Janneke de Bruin: Koolzaadhof, is net opgeknapt.
 Losloopgebieden en hondenhaltes. Zaterdag 2 maart ronde lopen door Nagele. Beleid wordt in 1x
vastgesteld tegelijk met de andere dorpen. Er zijn 3 hondenhaltes te verdelen. We hebben een
voorkeur dat dit gebied niet meer in de binnenring is maar buitenom het dorp, net zoals in de
meeste andere dorpen.
 Onderverhuur, verhuur, huisvesting arbeidsmigranten. Dit is een actueel onderwerp binnen IGW.
Bij dorpsbelang komen er eigenlijk weinig signalen binnen over dit onderwerp, maar het speelt
wel in Nagele. Verzoek aan DB om hierin mee te denken en signalen door te geven aan IGW.
Samen optrekken is belangrijk. We hoeven niet alle huizen langs te gaan, maar oren en ogen
openhouden is al goed. Mercatus komt er pas achter als er overlastmeldingen komen. Wonen er
in Nagele meer arbeidsmigranten dan elders? Dit lijkt wel zo. Mercatus geeft aan dat dit o.a. te
maken kan hebben met de lage huren en korte wachtlijsten voor Nagele bij Mercatus.
Huisvesting arbeidsmigranten: regels zijn veranderd, er mogen nu 4 arbeidsmigranten in een
woning wonen i.p.v. 6. Mercatus heeft momenteel wel een aantal adressen in beeld waar
signalen over zijn. Belangrijk dat het gemeld wordt! Het staat in ieder geval onder de aandacht
van IGW.
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Tip interessante websites: Waar staat je gemeente. Burgerpeiling. Veiligheidsmonitor.

Mercatus:
Janneke vertelt dat er plannen zijn voor het opknappen van een aantal blokken in het dorp en
middels ‘bewonersparticipatie’ worden de bewoners hierin betrokken. Dit kan leiden tot een plan
waarin bewoners hun wensen terugzien. Ook het duurzamer maken van de woningen is aan de orde.
Er wordt hierin contact gehouden met Energiek Nagele.
Vraag aan Mercatus vanuit DB: hoe is hun beleid m.b.t. de tuinen? Antwoord: ze moeten netjes zijn,
maar het blijft lastig te bepalen wát netjes is. Via tuinenbrieven worden bewoners aangespoord om
de tuin netter te maken, uiteindelijk kan er een hovenier op kosten van de huurder worden ingezet.
Koolzaadhof: er zijn 11 woningen beschikbaar gekomen na de recente renovatie. Deze woningen
worden momenteel aangeboden via Woningnet.
Vraag aan Mercatus: is de lege plek van voormalige Mierenhoop een optie voor Tiny Houses?
Janneke en Monique nemen dit mee naar Mercatus.
Wijkagent:
Jan heeft niet veel specifieke punten over Nagele te melden die in deze vergadering aan de orde
moeten komen. Politie is in Nagele relatief druk met burenruzies en andere persoonlijke zaken. Zo nu
en dan een inbraak.
Mobeye: nieuwe mogelijkheid om inbrekers te traceren in je huis, kastje in woonkamer, staat in
contact met de politie.
Simon bedankt de aanwezigen van IGW voor hun inbreng.

1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.

2. Notulen
Worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
 Bezoek College 18 juni 2019 17.00-19.00 uur (incl. diner). Nagele is uitgekozen voor een bezoek





van B&W (Burgemeester en Wethouders). Het eerste uur van het programma mogen we zelf
invullen. Klein comité oprichten: Josita, Simon, Hans. Zorgen voor communicatie met Ilona en
Klaas-Jan van de gemeente.
Draaiboek vogelschieten. Peter Smits van de FC heeft Simon gebeld, de vraag is wat er van de
schutterskoning verwacht wordt gedurende een jaar. Er bestaat nog geen draaiboek. Simon en
Ilse gaan hierover iets op papier zetten.
Vergunning aanvragen dorpsfeest: FC moet de vergunningsaanvragen inleveren bij Sabrina.
Koningsdag, dorpsfeest en avondvierdaagse in 1x indienen.
Mail Friese Poort, NL Doet. Verzoek aan DB om klusjes te bedenken voor studenten van Friese
Poort i.h.k.v. NL Doet. Het was te kort dag, want we moesten ons voor 31 jan. al opgeven. Dit
jaar laten we dit aan ons voorbij gaan.

4. Evaluatie afgelopen periode
 Bezoek Dennis de Vogel. Ilse en Sabrina hebben overleg gehad met Dennis de Vogel over een
nieuwe nieuwkomersbrochure. Zij gaan er verder mee aan de slag.
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Evaluatie Nagele Buitengewoon. Is wederom niet doorgegaan, nieuwe datum volgt op initiatief
van David Apperlo.

5. Actuele/lopende zaken:
 Financiën. Enkele lopende zaken besproken.
 Stand van zaken Nagele OVT (nieuwbouw Noorderwinkels) en Project Schokkererf. Simon praat
ons bij over de stand van zaken, er is nog geen definitief bouw-nieuws.
 Feestcommissie ( thema, vergunningsaanvraag). Jos deelt ons het Koningsdagprogramma en
programma dorpsfeest aan ons mee. FC communiceert dit zelf met het dorp.
 Nieuwe informatieborden: Leon heeft contact gehad met Luimes, die sturen morgen informatie
toe over mogelijkheden voor nieuwe informatieborden (i.p.v. de blauwe borden die we nu nog
gebruiken). Koppelen aan de informatieborden waar ook overleg over is met de gemeente.
 Overlast woningen Karwijhof Ver. HdK: Simon heeft met een bewoner van de Karwijhof
gesproken. Er is sprake van overlast in deze hof. Moeilijke communicatie met Vereniging H. de
Keyser (VhdK), deze woningen zijn namelijk niet meer van Mercatus dus ook zaken als overlast
moeten met VhdK besproken worden. Simon heeft nog geen contact kunnen krijgen met VHdK,
maar zal hen rechtstreeks gaan bellen.
 Jaarvergadering voorbereiden. Joke en Sabrina bereiden de jaarvergadering voor (planning,
jaarverslag). Ilse regelt de foto’s.

6. Rondvraag
 Gastvrij Nagele 23 maart: running dinner in Nagele. Ter kennisgeving!
 Josita: er komt weer jeugdgym in Nagele.
Volgende vergadering:
6 maart 20.00 uur in MFC Nagele

Vergaderdata 2018-2019:
4 april Jaarvergadering
01 Mei
05 Juni
03 Juli
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