Notulen DB-vergadering 27-11-2019
- Aanwezig: Simon, Hans, Josita, Sabrina, Leon en Ilse (notulen)
– Afwezig: Rob, Rianne
Voor de vergadering zijn er 2 personen aanwezig namens EHBO Nagele. Zij praten ons bij over de
ontwikkelingen van strengere regels waaraan de EHBO moet voldoen en de moeite om nieuwe
vrijwilligers te vinden. Als we geen eigen EHBO meer hebben in Nagele dan zullen we EHBO uit
Emmeloord moeten vragen. We gaan dit eens inbrengen op het tiendorpen-overleg en vragen hoe ze
er in andere dorpen mee omgaan.
• Opening
De voorzitter heet ons allen welkom.
• Notulen
Worden vastgesteld.
•

Actielijst
➢ De informatiefolder Nagele is klaar, begin 2020 zal iedereen in Nagele deze in de bus krijgen.
➢ Leon is nog bezig met dingen uitzoeken rondom een nieuw informatiebord in Nagele.
➢ Hans heeft contact met Van Staveren over het bord bij de pomp dat het zicht op de weg
ontneemt.

•

Ingekomen stukken
- Begraafplaatsen gescheiden afvalinzameling. Er komen nieuwe containers met een
ombouw/hokje eromheen. Sabrina heeft dit gemeld aan de groenbrigade en het staat op de
website. Eventueel in de Nagelezen zetten als dit nodig is.
- Ver. Hendrik de Keyser:. Contact tussen Ann-Katrin en Simon loopt. Er is een oproep gedaan
voor vrijwilligers voor het Museumhuis aan de Karwijhof. Dit heeft ook in de
Noordoostpolder gestaan.
- Uitnodiging Carrefour Eindejaarsborrel en vrijwilligerstrofee. Ter kennisgeving aangenomen.
We hebben geen kandidaten voor de vrijwilligerstrofee, want daarmee zouden we andere
vrijwilligers te kort doen.
- Uitnodiging Rabobank 10/12, wie gaat met Rob mee? Start om 17.00 uur tot 19.00u. Locatie:
Rabobank. Josita kan waarschijnlijk wel mee.
- Mail Jan Swart over leadergeld. Tot 31-12-2020 kan een aanvraag voor leadergeld worden
ingediend. Simon belt Jan nog even terug. Ideeën zijn evt. informatiebord en outdoor fitness.
Hierover hebben we 22 okt een mail gehad van Sports2play, met aanbod voor aanleggen van
outdoor fitness in Nagele. Josita nodigt hen uit om van gedachten te wisselen over de
mogelijkheden hiervoor.

•

Evaluatie afgelopen periode en te bespreken punten
- Kapelletje begraafplaats, voortgang. Het kapelletje moet nog gevoegd worden. Piet van der
Sar heeft hiervoor al mensen gevraagd maar dit kan niet op korte termijn.
- Bestuurswisseling: Ilse en Rianne gaan een aantal mensen benaderen om hen op te volgen.
- Zonnepanelen MFC. Simon is in gesprek met Rutger Bergboer van Energiek Nagele. Inloopinformatieavond Energiek Nagele op dinsdagavond 10 dec. Sabrina gaat er waarschijnlijk
naartoe.
- Noorse broeders kerkgemeenschap. Simon, Leon en Rob zijn met Henk Veltman in het
kerkgebouw geweest om naar de verbouwingstekeningen te kijken. Het gebouw ziet er
prachtig uit en is van alle gemakken voorzien, o.a. een grote keuken en mooie ruimtes. Het is
mooi dat ze het gebouw zo goed onderhouden, een goed visitekaartje voor het dorp.
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•

Actuele/lopende zaken:
- Financiën. Rob is afwezig vanavond.
- Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf. Gesprek tussen
Schokkererf BV en gemeente dat zou plaatsvinden is verzet naar 6 dec. Dus nog geen
nieuws. OVT: overdracht van de grond wordt maart 2020.
Stikstof: lijkt geen probleem te zijn in en rondom Nagele. Is Schokland natuurgebied?
- (Stichting) MFC . Ilse heeft DB bijgepraat over de stand van zaken vanuit de werkgroep MFC.
- Feestcommissie. Josita gaat aan de FC aangeven dat de vergunningen voor 1 maart
aangevraagd moeten worden.
- Website. Rianne is afwezig. We vinden dat de website goed gevuld wordt.
- Fusie Klimop-Titus: Klimop komt waarschijnlijk leeg te staan. Simon heeft met Marianne
Wierstra van de gemeente NOP overlegd. De Klimop is een rijksmonument dus niet alles is
ermee mogelijk. Wel gaat het gebouw in ieder geval terug naar de gemeente.
- José Hooijer namens de Avondvierdaagse. De avondvierdaagse kan financieel bijna niet meer
uit. De kosten van de bankrekening zijn €14 p/mnd, de vraag is of ze gebruik kunnen maken
van de bankrekening van DB in plaats van de sponsoring van drinken en knakworstjes. We
vinden dit wel een goed idee en stemmen hier dus mee in. Rob regelt dit verder met José.
- José Hooijer namens de MR van de Titus Brandsmaschool. Zijn er mogelijkheden voor extra
parkeerplaatsen bij de school? Dit vanwege de fusie van de scholen en de bouw van de
appartementen waardoor er meer auto’s zullen gaan staan. Eigenlijk vinden we dat er
genoeg parkeerplaatsen zijn, ouders en kinderen moeten alleen wat verder lopen. Tevens is
het maar op een aantal momenten van de dag druk en daar kunnen geen extra
parkeerplaatsen voor worden aangelegd. Simon brengt het nog wel in bij de gemeente. Ook
een idee of er weer een looppaadje van de parkeerplaatsen aan de Ring (tegenover de
huizen, aan de kant van de Karwijhof) naar de Acht kan komen, zodat men daar ook meer
gaat parkeren voor peuterspeelzaal en kinderopvang.
- Nieuwjaarsreceptie DB: zondag 5 januari. 16.00 – 18.00 uur. Start met prosecco. Woordje
voorzitter. Sketch. Bitterballen. Bericht voor Nagelezen maken: Ilse en Josita. Sketch
benoemen. Voor do 5 dec. 18.00 aanleveren bij Nagelezen. Blauwe borden Simon.
- Kerstverlichting door Zeeschelp. Na de Sinterklaas plaatsen. Zeeschelp is niet actief bezig met
vernieuwing of uitbreiding van de versiering. De kerstverlichting wordt nu opgeslagen in de
oud-papierwagen en die staat in de schuur bij de fam. Lubbers aan de Ramsweg. Een optie is
om het in de loods van Van der Sar op te slaan, nog niet duidelijk wat dit gaat kosten.
Eventueel samen optrekken met de FC hierin, die slaan ook spullen op in die loods. Leon
neemt dit mee.

•

Rondvraag
- Wie gaat er naar de ouderenmiddag op 14 dec.? Hans kan er niet heen i.v.m. zijn
heupoperatie. We houden even contact wie er uiteindelijk gaat.
- Vandalisme en vuurwerk in Nagele: als je namen weet, die graag doorgeven aan wijkagent
Jan Huizingh.
- Op een bankje in het bos is met lippenstift geschreven dat je geen groenafval mag
deponeren in het bos. Ook is ditzelfde op een schutting van iemand in het dorp geschreven.
We geven dit door aan Klaas-Jan Loosman van IGW.
- Er staat een koffieapparaat in de SPAR. Kosten €1 per kopje. Mooi dat er nu ergens koffie
gedronken kan worden in het dorp. Wordt er genoeg bekendheid aan gegeven door de
SPAR?
- Kern met Pit: Josita heeft de aanvraag voor beachvolleybalveld ingediend, afwachten.
- Hans is bezig met een sketch voor de nieuwjaarsreceptie.
- Tien-dorpenoverleg 11 dec. Simon kan niet. Leon kan mee met Sabrina.

Volgende vergadering: Woensdag 08-01 om 20.00 uur in het MFC
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