Notulen DB-vergadering 03-06-2020
- Aanwezig: Simon, Hans, Rob, Rianne, Josita, Sabrina, Leon, llse (notulen),
Annemiek (aspirant-lid) en Gerda (aspirant-lid)
– Afwezig: Leon
 Opening
De voorzitter heet ons allen welkom, in het bijzonder Gerda als nieuw lid die
vandaag voor het eerst een vergadering bijwoont.

Notulen
Worden vastgesteld.


Actielijst
- Bord Van Staveren die zicht ontneemt op bij tankstation en kruispunt.
Hans heeft dhr Meijer van Van Staveren meerdere keren gesproken.
Helaas gaan ze niks aanpassen aan het bord. Ze willen wel spiegels
neerzetten, maar dit vinden wij geen meerwaarde hebben. Hans gaat
het nog eens met de wijkagent bespreken. Wellicht kan er vanuit die
kant nog iets gedaan worden, maar zo niet, dan houdt het
waarschijnlijk op.



Ingekomen stukken
-

-

Vlaggen voor hoven. Vanuit de Koolzaadhof is het verzoek gekomen voor
een nieuwe Nederlandse vlag. We besluiten dat we vanuit DB de helft
willen bijdragen. Koolzaadhof mag een aanvraag doen.
Simon kijkt thuis hoeveel vlaggen hij nog heeft liggen, en bestelt
eventueel 10 nieuwe indien nodig.
Wijkplan Nagele van Mercatus. Afspraak met Janneke de Bruin maken om
wijkplan te bespreken, uitnodigen voor volgende vergadering.
Bijgevoegde brief van Dhr O. Mendlik, Schokkerringweg. We nemen het
ter kennisgeving aan, er wordt van ons geen actie gevraagd.



Evaluatie afgelopen periode
- Dodenherdenking. We hebben het dit jaar op een alternatieve manier
gedaan met gedichten en rozen bij de vlag op het Hunebed. We zijn er
tevreden over.
- Zonnebloemwedstrijd. Flyers uitgedeeld. Afwachten hoe de zonnebloemen
gaan groeien.



Actuele/lopende zaken:
- Activiteiten planning rest van het jaar. Vanuit DB hebben we geen
activiteiten in de planning, behalve eind sept. de zonnebloemwedstrijd
afronden en de jaarvergadering in sept. of oktober. Feestcommissie wil
misschien een midwinterfeest organiseren. Autocross: lijkt niet door te
gaan, afstand door het publiek is niet te bewaren. Verder organiseren we
niets ter vervanging van de afgelaste activiteiten.
- Financiën. We staan er per saldo prima voor. Er zijn dit jaar heel weinig
kosten geweest i.v.m. corona. Morgen kascontrole.
Actie om via social media nogmaals het lidmaatschap DB onder de
aandacht brengen.
- Openen kapelletje. Simon gaat volgende week met Klaas-Jan Loosman en
Arjen vd Berg naar het kapelletje toe. Arjen is niet tevreden over de bouw
van het kapelletje en de route die is bewandeld voor de totstandkoming
ervan.
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Stand van zaken Nagele v.s. gemeente Nop * OVT * Project Schokkererf.
OVT: voor de bouwvak gaan ze beginnen met de 9 woningen aan de MFC
kant. In ieder geval grondwerk en misschien al heien. Aan de
Nagelerweg-kant zijn er 4 woningen wel en 5 niet verkocht. Er zijn 4
Nagelezen die er komen wonen, de rest komt van buitenaf.
Schokkererf BV Johan vd Slikke: De bouwvergunning komt als het goed is
volgende week rond, maar het is nu de vraag wanneer er begonnen kan
worden. In het meest positieve geval kunnen ze in september gaan
bouwen. Het wordt niet duidelijk hoeveel appartementen er verkocht zijn.
Websitecommissie. 3 Juli weer vergadering. Nog niet bekend hoe het met
de nieuwe site is. Optie om de nieuwe site eerder online te brengen dan te
wachten op de jaarvergadering.
Feestcommissie. Willen misschien een midwinterfeest organiseren dit
jaar.
Energiek Nagele. Rob heeft contact gehad met Energiek Nagele.
Bestuurswisseling: Wietske Eilander gaat eruit en Sandra Tijink gaat in
het bestuur, hiervoor hebben we schriftelijk toestemming gegeven.
Zonnepanelen: waarschijnlijk kan DB de zonnepanelen niet overnemen
van Energiek Nagele omdat DB dan btw-plichtig wordt. Dan zouden ook
de FC activiteiten onder de btw gaan vallen. Dit is niet wenselijk en een
reden om af te zien van deze optie. Dit betekent dat we nog ongeveer 3
jaar windgeld overmaken naar EN, dan zijn de kosten van de panelen
eruit. Het is niet uitgesloten dat het er over 3 jaar weer anders uitziet.

Rondvraag
- Hans: Nagele in balans, stand van zaken? Rutger wil graag volgende
vergadering aansluiten.
- Josita: tulpenmozaïek: er was eigenlijk een mooi groepje mensen bij elkaar
om een mozaïek te maken, maar helaas is het niet doorgegaan vanwege
corona. Wel zijn er emmers met tulpen die in het dorp waren neergezet
ontvreemd.
- Josita: het is onduidelijk dat het fietspad bij het bosje/schapenwei geen
fietspad voor ‘toeristen’ is, omdat je dan alleen bij de fam. Persoon
uitkomt. Het is ook geen geschikt en goed fietspad. Josita kaart dit aan bij
de gemeente, bord weghalen?
- Ilse: Nieuwe basisschool gaat De Kring heten. Als dit officieel wordt dan is
het wel aardig om vanuit DB hier aandacht aan te besteden.
- Ilse: Wie notuleert de volgende vergadering, i.v.m. stoppen Ilse? Annemiek
biedt aan om notuliste te worden. Dit wordt door iedereen met gejuich
ontvangen😊😊😊
- Rianne gaat met Atalja Visser van Carrefour iets leuks organiseren voor
kinderen in de eerste zomervakantie. Vanuit DB geen actie nodig.
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