Notulen DB-vergadering 25-09-2019
- Aanwezig: Simon, Hans, Leon, Rianne, Sabrina, Rob, Josita en Ilse (notulen)
– Afwezig:
Voor de vergadering is Rutger Bergboer van Energiek Nagele aanwezig om ons bij te praten.
• Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
• Notulen
Worden vastgesteld.
•

Actielijst
➢ Het schiet mooi op met het kappelletje voor op de begraafplaats, Piet van der Sar en Harrie
Hulsman zijn druk bezig met metselen. Oranjefonds: onze aanvraag was in eerste instantie
afgewezen omdat het een religieuze grondslag zou hebben, en daar is de subsidie niet voor
bedoeld. Maar uiteindelijk krijgen we de subsidie toch omdat we hebben aangegeven dat het
voor het hele dorp is en niet toegespitst op 1 geloofsovertuiging.
➢ Pamflet bushokje met informatie over regiotaxi: komt niet van de grond, we geven het op.
➢ Van Staveren: Hans heeft contact gehad met Van Staveren over het bord dat het zicht op de
weg ontneemt, contactpersoon komt binnenkort kijken, Hans houdt contact.

•

Ingekomen stukken
• Dorpsschouwlijst. Besproken punten zijn o.a.: plekken in Nagele waar te hard gereden lijkt te
worden (o.a. Klamp), hondenpoep, ganzenpoep, hangplek jongeren (bewonersinitiatief altijd
welkom).
• Wegenonderhoud planning. Ter kennisgeving aangenomen. Lijst mag gedeeld worden, maar
na 2021 betreft het een grove planning.
• Uitnodiging Burendag Koolzaadhof 28/9 09.30-1700. Mooi initiatief van de Koolzaadhof.

•

Evaluatie afgelopen periode
• Autocross. Is erg goed verlopen. Aansprakelijkheid ligt bij Dorpsbelang, daarom belangrijk dat
wij er zicht op hebben dat aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan. Rob en Simon
hebben daarom vooraf de baan gecontroleerd. We hebben nog wel wat aandachtspunten
voor volgend jaar, evaluatie plannen: Josita en Rob met FC en autocrosscommissie.
• Collegeoverleg 10-dorpen. Rianne en Leon zijn geweest. Onderwerpen: dorpsvisie,
subsidiegezocht.nl, strooibeleid (meenemen straatje bij de dokter, Sabrina geeft door aan de
gemeente), tarief rijdende ondernemers, complimenten van B&W voor actieve houding
dorpen, vrijwilligersacademie Carrefour, gebruiken leadergeld, arbeidsmigranten. Het was
een goede vergadering.

•

Actuele/lopende zaken:
• Financiën. Leden dorpsbelang: 374 betalende gezinnen (62 1-persoonshuishoudens en 312
meerpersoons). In 2019 11 mensen uitgeschreven en 8 gezinnen ingeschreven.
We gaan binnenkort een folder huis-aan-huis verspreiden om nog meer leden te werven
voor het dorpsbelang.
• Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Willem van Tilburg
van OVT: er zijn nu 7 woningen verkocht (5 aan Nagelerwegkant en 2 aan MFC kant).
Vertrouwen dat er gebouwd gaat worden. Project Schokkererf: er zit nog een geschil op het
gebied van het kwaliteitsteam. 15 Oktober vervolgbijeenkomst en dan hopelijk meer
duidelijkheid.
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(Stichting) MFC. Dorpsoverleg is gepland op 10 okt. in het Rietveld. Daar worden de inwoners
van Nagele geïnformeerd over het proces van de toekomst van het nieuwe MFC nu bekend is
geworden dat Tom en Diana gaan stoppen als beheerder.
Feestcommissie. Josita zal proberen bij de eerstvolgende FC-vergadering aan te sluiten. Vraag
van de FC is of de bijdrage aan het jaarlijkse etentje verhoogd kan worden. Wij stemmen
hiermee in.
Website. De eerste druk van de nieuwe website (bezoekerssite en dorpssite apart) is klaar.
Nu aan het testen, linkjes checken. Makkelijker om activiteiten toe te voegen.
Rianne benoemt dat het is belangrijk is dat de evenementen die gaan plaatsvinden, door de
commissie zelf worden doorgegeven aan Fré Etty zodat het op de website komt te staan. Dit
gaat Rianne ook communiceren met de verschillende commissies.

Rondvraag
• Rob: wie treden er volgend jaar af uit DB-bestuur en nieuwe bestuursleden vragen?
Bespreken we in de vergadering van november.
• Josita: beachvolleybalveld moet wel een net overheen i.v.m. ganzen en kattenpoep.
Subsidie aanvragen bij Kern met Pit.
• Fusie Titus Brandsmaschool en Klimop: traject loopt. Informatieavond 7 oktober.
Pand van de Klimop komt dan leeg? Moeten we als DB alert op zijn.
• Stichting vakantie-activiteiten: Rianne heeft met Ingrid Staring (voorzitter SVA Creil)
contact gehad. Rianne is bezig met samenstellen van een groepje die activiteiten voor
kinderen gaan organiseren in de vakantie. We stellen vast dat SVA Nagele een zelfstandig
orgaan wordt, middels reguliere weg kunnen ze subsidie van DB aanvragen.
• Hans: in 2021 bestaat Nagele 65 jaar, wordt er een revue gedaan? Nee, dit doen we om
de 10 jaar. Wel een praalwagenoptocht met de buurtverenigingen om de 5 jaar.
• Pand Withaar verkocht en wat gebeurt ermee? Hebben wij geen zicht op.
• Nadenken kerstattenties volgende keer.
• Simon is afgelopen zaterdag bij het schuttingproject Koolzaadhof geweest, waar KlaasJan Loosman van IGW al een aantal weken mee bezig is op zaterdag. Geweldig hoe KlaasJan zich altijd inzet voor ons dorp.

Volgende vergadering:
Donderdag 10-10 19.30u Dorpsoverleg in het MFC
Woensdag 23-10 om 20.00 uur in het MFC (Sabrina afwezig)
Vergaderdata 2018-2019:
27-11 (Rob afwezig)
15-1
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