Notulen DB-vergadering 01-05-2019
- Aanwezig: Simon, Leon, Rianne, Hans, Sabrina, Rob, Josita en Ilse (notulen)
– Afwezig:

1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom, een speciaal welkom aan onze nieuwe bestuursleden Josita en
Rob.
2. Notulen
Worden vastgesteld.
3. Actielijst
➢ Overlast Karwijhof door bewoners. Plan om Ver. Hendrik de Keyser (die verhuren de
woningen) uit te nodigen voor een gesprek over planning, overlast/arbeidsmigranten,
Energiek Nagele, rondje lopen.
➢ Kapelletje begraafplaats. Simon heeft Piet van der Sar gesproken over begroting.
Materiaalkosten zijn €2500, wie draait er voor de kosten op? Simon neemt contact op met
Klaas-Jan Loosman van IGW (gem. NOP), optie is ook nog om de windgelden hiervoor te
besteden.
4. Ingekomen stukken
• Ketenkeur en jongeren activiteit. De gemeente is de keten aan het keuren en zoekt contact
met de jongeren. De vraag aan dorpsbelang is of wij kunnen aangeven waar de keten zich
bevinden en welke jongeren hieraan mee zouden willen werken. Het doel van de keuring is
om de veiligheid te controleren, de keet kan hier een leuke geldprijs mee winnen. Josita en
Ilse gaan inventariseren waar de keten staan en zoeken contact met de betreffende jongeren
of ze zich willen aanmelden.
• Afsluiting Zuidwesterringweg 13-5 t/m 19-7. Wegens verbreding van de weg en andere
werkzaamheden wordt de Zuidwesterringweg in fases afgesloten.
• Vergunningen activiteiten, verleend. Alle vergunningen (o.a. dorpsfeest) zijn aangevraagd en
verleend.
• Regiotaxi en verzoek openbaar vervoer-wensen dorp inventariseren. Mail van Pascal
Boonstra. Zijn er wensen vanuit het dorp over openbaar vervoer? Blijkbaar is er een regiotaxi
beschikbaar in het weekend, omdat er geen bussen rijden. Maar we vermoeden dat dit te
weinig bekend is bij de inwoners van Nagele die gebruik maken van het OV. Idee om pamflet
over de regiotaxi op te hangen in het bushokje, Sabrina vraagt dit aan Pascal. Verder hebben
wij geen vragen of signalen vanuit inwoners.
• Uitnodiging Gebiedsbijeenkomst zonneweides Noordermeerdijk . Vanuit DB gaat hier
niemand naartoe.
• Energieloket Flevoland, bijeenkomst Nagele organiseren. Erik Dalemans wil graag iets
vertellen over het energiezuinig maken van de woning. Wij zijn van mening dat dit geen
toegevoegde waarde heeft. Mercatus heeft hier zijn eigen programma voor en
huizenbezitters kunnen middels andere wegen aan voldoende informatie komen.

5. Evaluatie afgelopen periode
• Dorpsschoonmaak 23 maart. Weinig opkomst van dorpsbewoners.
• Vergadering Energiek Nagele. Hans en Rob zijn geweest, het was een goede informatieve
vergadering. Ze willen dit elke 3 maanden gaan doen. VHdK (Karwijhof) gaat niet meedoen,
daarom gaan nu adressen aan de Ring en De Acht meedoen.
• Tulpenmozaïek . We zijn 7e geworden, we stijgen elk jaar een plaatsje 😊
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Kapot informatie bord, overvolle prullenbak bij de Spar. Prullenbak: we willen graag een
grotere prullenbak buiten bij de SPAR. Sabrina vraagt na bij de gemeente. Informatiebord:
verzoek dat de gemeente het bord weghaalt. Het ziet er niet representatief uit.
Stichting Vakantie activiteiten, voortgang. Ingrid Staring van SVA zou vanavond komen
vertellen maar is verhinderd. Rianne houdt contact met Ingrid.

Actie-, aandachts-, bespreekpunten voor DB n.a.v. jaarvergadering 4 april 2019
❖ Nieuwe betalende leden DB werven.
Rob gaat, op het moment dat hij hier de ruimte voor heeft, inventariseren welke inwoners
van Nagele wel en niet lid zijn van DB. Idee om deur aan deur te gaan om leden te werven.
Nieuwe folder kan er ook aan bijdragen. Belangrijk dat we een datum gaan stellen dat we
een plan hebben, want we hebben het hier al erg lang over binnen het bestuur.
❖ Aandacht voor onderhoud aan tuintjes en woningen in samenwerking met IGW.
Blijft een heel lastig punt, voor Mercatus is het niet makkelijk om hier echt resultaat in te
bewerkstelligen. Sommige mensen besteden te weinig aandacht aan hun woonomgeving, het
lijkt ze vaak niet te interesseren en daar kunnen we moeilijk invloed op uitoefenen. Simon
oppert dat wij zelf controle uit kunnen voeren en aan Mercatus kunnen doorgeven als wij
zien dat het ergens niet netjes is. De vraag is of dit zal werken en of we zover willen gaan,
maar het is wellicht een idee.
❖ Strooibeleid gemeente, met name Vliegtuigweg. Vliegtuigweg staat niet op het lijstje van
wegen waar gestrooid wordt, en zal er ook niet opkomen. De mail hierover stuurt Simon
door aan Arjan Herweijer.
❖ Bord Shell bij tankstation: ontneemt het zicht vanaf kruispunt. Contact opnemen met Van
Staveren door Hans.
❖ Fietspad Eggestraat is slecht. Is onder de aandacht gebracht bij de gemeente.
❖ Informatiebord Nagele. Hier zijn we reeds mee bezig.
❖ Nagelezen-Dorpsbelang. Het is duidelijk dat er bij de inwoners van Nagele behoefte is dat DB
weer berichten/agenda plaatst in de Nagelezen. We realiseren ons dat het belangrijk is om
hier gehoor aan te geven. Josita en Hans gaan in gesprek met de Nagelezen, met als doel dat
DB weer stukjes gaat plaatsen in de Nagelezen.
❖ Afwatering sloot achter Gerstehof. Gemeente is op de hoogte.
❖ Transparantie gelden Energiek Nagele/windgelden. Er is nog wel wat te winnen als het gaat
om het delen van informatie vanuit Energiek Nagele. Rutger heeft aangegeven hier
transparanter in te zijn in de toekomst. De informatieavond op 17 april was een goede
informatieve avond.
❖ Windgelden meer naar leefbaarheid inwoners. Er is een keuze gemaakt over de besteding van
de windgelden, daar is niets meer aan te veranderen. Het resterende bedrag proberen we zo
goed mogelijk te besteden.
❖ Ex-bloeiende plantenstrook Koolzaadhof (ook al in 2018 aan de orde gekomen in de
rondvraag). Hier wordt aan gewerkt, er komt een stuk groen met begroeiing.
❖ Groen rotonde in het dorp: werk van maken i.s.m. groenbrigade. Groenbrigade heeft
aangegeven dat hier nog geld voor is. Overleggen met plantjesdag.
❖ Fietspad Schokland. Wordt al over gesproken, hebben wij geen invloed op.

6. Actuele/lopende zaken:
• Financiën. Rob heeft alles inmiddels overgenomen van Joke.
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Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Project Schokkererf:
afwachten tot het definitief is. OVT: geen nieuws. Jammer dat ze er niet waren bij de
jaarvergadering.
Feestcommissie. Josita wordt contactpersoon vanuit DB. Doel is linking-pin te zijn tussen DB
en FC.
Vogelschieten: Ilse maakt een bordje: alle deelnemers kunnen gefotografeerd worden.
Rob mailt Peter Dijkstra (schutterskoning) over de onkostenvergoeding.
Rob en Ilse doen de inschrijvingen, vanaf 18.00 aanwezig.
Simon presenteert en huldigt de nieuwe schutterskoning direct na het eraf schieten van de
vogel
Website-communicatie. Geen bijzonderheden.
Plantjesdag 11 mei. 8.30 beginnen bij MFC met koffie. Uiterlijk 13.00 terug bij het MFC.
Prijzen plantjes: €1 per stuk, 5 voor €4.
Aanvraag Europees Erfgoedlabel met Museum samen. Anjo Geluk (voorzitter museum) heeft
contact gezocht met de gemeente, het ligt nu bij Marianne Wierstra (projectleider Nagele).
Afwachten tot zij ons een seintje geeft.
Nieuwkomers-enveloppen rondbrengen. Rianne, Sabrina, Josita en Hans brengen ze rond.

7. Rondvraag
Ilse:
- Terugkoppeling fusieavond basisscholen Nagele. Ilse: was een positieve avond en de kans dat
de fusie doorgaat is groot. Tijdspad nog niet bekend.
- Hebben we als DB bestuursleden genoeg zicht op het dorp? Weten we hoe alles erbij ligt, zijn
we vaak genoeg in het dorp te vinden en weten we waar het over gaat? Idee om eens in de
3-4 maanden als DB bestuur een ronde door het dorp te lopen en kritisch te kijken naar wat
we zien aan groen, tuinen, zwakke en mooie plekken, aandachtspunten etc. Eigenlijk onze
eigen schouw, zonder IGW erbij. Datum plannen: volgende keer op de agenda zetten.
- Taakverdeling DB bestuur. Volgende vergadering op agenda zetten.
- Website aanpassen: leden bestuur en tekst aanpassen.
- Etentje ter afscheid van Joke en Jos (Bij Ons Wellerwaard) Sabrina stuurt datumprikker.
- Rondleiding door Nagele door gids voor bestuur. Greke Nuhoff benaderen, doet Ilse.
- Doorplannen vergaderingen. Volgende keer neemt Josita haar agenda mee.
- Volgende keer datum dorpsoverleg plannen.
- Datum dorpsschouw (met IGW) plannen.

-

Josita:
Mag het pinapparaat uitgeleend worden? Rob vraagt het na. : Ja het mag uitgeleend worden.
Foto’s Gastvrij Nagele gebruiken in de presentatie jaarverslag volgend jaar.
Autocross organisatie is bezig, hopelijk gaat het door. Mag het op zondag eventueel? Ja dit
mag.
Simon:
- Pier 16 is overgenomen door Peter Wever.
- Schokkerringweg gaat 11 en 12 mei dicht i.v.m. Scandinaviëfeest op Schokland.

Volgende vergadering:
Dinsdag 4 juni 20.00 uur bij Leon

Vergaderdata 2018-2019:
03 Juli
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