Notulen DB Vergadering
Datum: 19 augustus 2020, 20.00 uur Locatie: MFC
Vaststellen agenda, notulen en actielijst
zie notulen/actielijst vergadering 01 juli 2020
Notulen vastgesteld
Jaarvergadering
Vind plaats op 22 oktober in het Rietveld.
Evaluatie afgelopen periode
Geen updates
Financiën
Geen updates
OVT: Willem van Tilburg
Fase 1 (huizen aan de Ring) gaat laatste week van september beginnen met grondwerk, week 42
beginnen met heien. Van de 9 woningen nog 1 te koop. Hoekhuis. 275.000
Fase 2 (huizen aan de Noorderlaan) beginnen ze 3 maanden later mee. Van deze huizen zijn er 6
verkocht, 2 in optie en 1 vrij.
Energiek Nagele
Geen updates
Schokkererf: Johan van de Slikke
Leidingen aan het verleggen (riool, glasvezel en waterleiding). Morgenmiddag overleg met gemeente
en bouwbedrijf. Bouwbedrijf gaat leidingen opnieuw inscannen, om de plannen aan te passen.
12 oktober wordt het perceel bouwrijp opgeleverd door de gemeente. Daarna zsm beginnen.
Verkoop loopt wel lekker.
Stichting MFC

Feestcommissie
Autocross gaat niet door.
Feestcommissie gaat een kermis organiseren voor kinderen. 27,28,29 augustus van 14:00-22:00 op
de voorhof.
Website commissie
Uitzoeken hoe het zit met de lancering. Actie Annemiek
Rondvraag
Josita: Beachvolleybal veld geopend. Mooie samenwerking tussen lokale partijen, Loonbedrijf de
Rijke heeft geholpen met het grondwerk, Berdi BV geholpen met inzaaien. Er komt nog een hek om
het veld heen, deze wordt gesponsord door LevelOne. Als mensen willen volleyballen kunnen ze bij
Willemijn Schuringa de spullen ophalen.
Actie Annemiek en Gerda: activiteiten op website: beachvolleybal en jeu de boules, kegelbaan en
sluitgat-pad met contactpersonen.
Hans: wandelroute Nagele op de kaart ligt stil. Zodra er nieuws is laat Hans het weten.
Actie Hans: navragen hoe het ermee staat?

Wandelpad van Hans is verplaatst naar het land van Annemiek heet voortaan Het-sluitgat-pad.
Rondje vanaf schokkerhaven van 5km.
Sabrina: stapel met enveloppen voor nieuwe bewoners worden verdeeld.
Actie Sabrina regelt boekjes voor Janneke voor de volgende vergadering.
Simon: opdracht aan iedereen om na te denken over een nieuwe dorpsvoorzitter?

Volgende vergaderdata:
23 september
21 oktober
18 november
16 december
20 januari
17 februari
17 maart
21 april
19 mei
23 juni

