Notulen DB-vergadering 06-03-2019
- Aanwezig: Simon, Joke, Leon, Rianne, Hans, Sabrina, Ilse (notulen), Rob (aspirant lid)
en Josita (aspirant lid)
– Afwezig: Jos
Voorafgaand aan de vergadering schuift een afvaardiging van Energiek Nagele aan: Rutger Bergboer,
Gerard Spigt en Filip Haveman. Het doel is om Filip Haveman te benoemen als nieuwe
penningmeester in de plaats van Gerard Spigt.
1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
2. Notulen
Worden vastgesteld.
3. Actielijst
 AED: Sabrina heeft overlegd met de koster van de SOW-kerk, Marjan van der Sar. Zij staat
positief tegenover een AED bij de SOW-kerk. Inmiddels is de AED besteld, levering in april.
Kosten (€1500 incl. btw) komen uit het windgeld van 2018. Ria Willems (Hartstichting) heeft
aangeboden om tijdens de jaarvergadering te komen vertellen over de AED en oproep voor
aanmeldingen cursus.
 Bespreken foto’s en filmen door iemand van de website commissie bij bijeenkomsten zoals
de ouderenmiddag. Rianne heeft het besproken binnen de commissie en ze spreken af dat
het voortaan kenbaar wordt gemaakt als ze komen fotograferen, tevens moet iemand daar
toestemming voor geven. Filmen wordt steeds minder.
4. Ingekomen stukken
 Mail van de groenbrigade 23 maart dorpsschoonmaak. Vanaf 9.30 wordt de dorpsschoonmaak
gehouden, start bij de SPAR. Vanuit DB graag wat afgevaardigden, Hans gaat sowieso.
 Zonneweides, beleid vaststelling mail van Marieke de Rijk (Gem. NOP). Op 1 april beleidsbesluit
hoe het beleid in de NOP is m.b.t. zonneweides (waar, hoeveel etc.). Ter kennisgeving
aangenomen.
 Huisvesting en schuttingproject mail van Klaas Jan Loosman. Schuttingproject Koolzaadhof nog
even niet omdat nog niet alle woningen verhuurd zijn. Huisvesting arbeidsmigranten: wij nemen
de stelling in dat wij als DB geen zicht hebben op wat er ‘achter de voordeur’ gebeurt en dit ook
niet per sé willen weten. Wel kunnen wij signalen doorgeven die ons bereiken. Sabrina geeft dit
door aan Klaas-Jan.
 Plantjesdag, vastgelegd 11 mei. Besproken.
 Overleg toerisme Nagele, met museum Nagele. Hans is bij een bijeenkomst geweest met o.a.
gemeente NOP, RCE, Visit Flevoland en Museum Nagele over ideeën om informatie over het
ontstaan van het dorp aan te brengen in het dorp. Ook gesproken over het Europees
Erfgoedlabel, een subsidiemogelijkheid. Dit kan Nagele beter op de kaart zetten, maar hiervoor
moet een aanvraag gedaan worden. Museum Nagele en DB kunnen samen deze aanvraag bij de
gemeente doen, de gemeente kan dit vervolgens verder oppakken. Hans bespreekt dit met Anjo
Geluk van het museum.
 Subsidie aanvraag ouderavond 01 april MFC Titus en Klimop. De MR’en van beide scholen willen
een avond organiseren voor de ouders van beide scholen met als onderwerp een mogelijke
fysieke fusie tussen de scholen. Wij hebben daarom een offerte ontvangen voor koffie en
drankjes. We stemmen in met €200. Omdat het een dorpsgelegenheid aangaat en we als DB
graag 1 school zouden willen zien, vinden we dit belangrijk.
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5. Evaluatie afgelopen periode
 Hondenrondje, evaluatie 02 maart. Heeft plaatsgevonden met een klein aantal dorpsbewoners,
plus Sabrina en Josita. Klaas-Jan Loosman praat ons tijdens de jaarvergadering bij. Voor alle
dorpen wordt in 1x het beleid vastgesteld.
 Bezoek burgemeester 9 februari. We zijn positief over het bezoek. De Johanna’s maakten het
sfeervol.
6. Actuele/lopende zaken:
 Financiën. Terugloop leden, veelal door verhuizingen. Windgelden 2018 was nog €2000 van over:
bedankje bestuur Boerderijenboek, AED en kerstversiering van bekostigd.
 Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Project Schokkererf: het
ligt nu 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, daarna heeft Johan vd Slikke 4 weken de tijd
voor de overdracht van de grond.
OVT: kan vanaf de bouwvak de grond overnemen van de gemeente. Zijn op zoek naar een
geschikt bouwbedrijf, dit blijkt lastig te zijn.
Energiek Nagele heeft 17 april een bijeenkomst over de proeftuin.
Koolzaadhof: wateroverlast. IGW moet dit praktisch oplossen met de buurtbewoners.
 Feestcommissie (thema, vergunningsaanvraag). Vergunningen zijn aangevraagd. Thema van 2019
is ‘’Tropical’’.
 Zeeschelp. De afvalcontainers zijn bij wijze van proef verplaatst van de loswal naar het
voetbalveld. Vanaf morgen start de mobiele afvalinzameling bij de SPAR, de inkomsten zijn voor
de Zeeschelp.
 Jaarvergadering, uitnodiging, welke sprekers geven presentatie? Besproken.
 Website-commissie: petjes bestellen voor de website commissie €50. We gaan akkoord.
7.







Rondvraag
Vogelschieten: ‘ergens’ vermelden dat deelnemers worden gefotografeerd.
Vergadering DB 27 maart schrappen we i.v.m. jaarvergadering Ens. Simon gaat.
Rianne: SVA, Stichting Vakantie Activiteiten willen graag iets komen vertellen in de vergadering.
Nemen contact op met Sabrina.
Ontwikkelingen skatebaan? Niks over bekend.
Jaarvergadering Tollebeek is morgen 6 maart. Simon gaat alleen.
Al evaluatie Nagele Buitengewoon geweest? Nee dit heeft nog niet plaatsgevonden.

Volgende vergadering:
1 mei 20.00 uur in MFC Nagele

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