Notulen DB-vergadering 04-06-2019
- Aanwezig: Simon, Leon, Rianne, Hans, Sabrina, Rob, Josita en Ilse (notulen)
– Afwezig:

1. Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
2. Notulen
Worden vastgesteld.
3. Actielijst
➢ Overlast Karwijhof: Simon heeft mailcontact gehad met Ann-Katrien van Ver. Hendrik de Keyser
(VhdK), we zijn uitgenodigd in Amsterdam. Simon heeft hier positief op gereageerd en wacht nu
op bevestiging van Ann-Katrien waarin een datum wordt gepland.
➢ Pamflet regiotaxi in bushokje: Mail van Pascal Boonstra: bekendheid van regiotaxi vergroten is
belangrijk. De mensen die nooit gebruik maken van de bus of taxi zijn niet op de hoogte van alle
mogelijkheden regiotaxi. Op Provinciaal Overleg van do 6 juni wordt dit besproken, dit
afwachten.
➢ Rotonde midden in dorp opknappen: Klaas-Jan Loosman (gem. NOP) heeft gemaild dat er
afspraak staat met de groenbrigade. De brug bij de rotonde is ook kapot, gemeente is hiervan op
de hoogte en gaat ermee aan de slag.
➢ Dorpsoverleg plannen, onderwerp? Enkele onderwerpen geopperd. Nog definitief over beslissen.
4. Ingekomen stukken
• Cursus omgaan met verwarde mensen (Gem. NOP) . Ter kennisgeving aangenomen, binnen DB
zijn mensen die hier voldoende kennis van hebben dus we maken geen gebruik van de cursus.
• Museumhuis de Karwijhof. Valentijn Carbo van VhdK zou graag met afvaardiging van DB om tafel
willen ter kennismaking. Sabrina maakt afspraak.
• Algemene ledenvergadering Energiek Nagele. Gaan Simon en Sabrina heen.
• De beste keet van de Nop. Josita en Ilse gaan de keten actief benaderen om mee te doen aan de
Keetkeur.
• Buurtcadeau Oranje Fonds (€ 3000). Omdat de postcode straatprijs is gevallen in Nagele, mogen
wij dit bedrag besteden aan iets voor alle inwoners van Nagele. We opperen de financiering van
het kapelletje, oplevering midden september. Rob en Sabrina pakken dit op.
• Mail van MR Titus-Klimop. Fusietraject van de Titus Brandsma en Klimop ontwikkelt door. Wordt
vervolgd, DB heeft hier geen directe rol in maar staat wel volledig achter een fusie.
5. Evaluatie afgelopen periode
• Plantjesdag 11 mei. Positief verlopen.
• Vogelschieten (dorpsfeest). Is goed verlopen. Enkele aandachtspunten besproken. Rob heeft de
kosten van het vogelschieten uitgelegd.
Dorpsfeest was verder zeer positief. Elk jaar met hemelvaart lijkt ons een goed idee omdat
iedereen dan vrij is en de opkomst daardoor erg hoog kan zijn, maar dit is aan de FC om te
bepalen.
• Stichting Vakantie activiteiten, voortgang. Rianne heeft nog geen contact gehad met Ingrid
Staring.
6. Actuele/lopende zaken:
• Financiën. Het windgeld is binnen. Opbrengst koningsdag besproken. Afwikkeling feestweek is
nog niet afgerond, volgt nog.
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Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. We hopen dat er
spoedig met de bouw begonnen gaat worden. Nog geen zekerheid hieromtrent op dit moment.
Feestcommissie . Josita gaat volgende week in overleg met de FC om te evalueren.
Website. Website-vergadering is niet doorgegaan. Enkele aandachtspunten besproken.
Autocross. Wordt zondag 15 sept op de ijsbaan.
Digitaal informatiebord Nagele. Vanuit Ondernemersvereniging Nagele wordt contact
opgenomen met Leon.
Nagele op de kaart. Hans is hierbij betrokken. Er komt een route door Nagele. Subsidie
aanvragen door Jolanda Nagelhout, ligt inmiddels al bij de provincie. Simon, Sabrina en Hans
moeten hier nog een handtekening voor zetten.
Vergaderdata DB: Sabrina en Josita stemmen dit samen af.

7. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag vandaag.
Volgende vergadering:
Woensdag 3 juli 20.00 uur in het MFC
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