Conceptnotulen Jaarvergadering Dorpsbelang Nagele 4 april 2019
Afwezig m.k.: wethouder Anjo Simonse, Mercatus, Arjen Grolleman (Karwijhof), Martin-Jan van
Zanten (Karwijhof), Kwintes .
1. Opening
Voorzitter Simon Doornbos heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Conceptnotulen jaarvergadering 2018.
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.
3. Jaarverslag secretaris 2018
Sabrina Schouten en Ilse van der Woerd lezen het jaarverslag 2018 voor, ondersteund met foto’s.
4. Jaarverslag Penningmeester
Penningmeester Joke Claassen licht het financieel jaarverslag 2018 toe. We hebben een positief
saldo. Opvallend, en jammer, is het dalende aantal leden van dorpsbelang, onder andere door
verhuizingen en overlijden. Dorpsbelang spant zich in om meer leden te werven. De begroting is
negatief maar we hopen dat het onder andere door activiteiten van de FC uiteindelijk toch
positief uitvalt.
Vraag: Leendert Plat vraagt zich af of er een tendens zit in het dalend aantal leden van
dorpsbelang. Joke: ja er zit een negatieve tendens in het verloop van het aantal leden en daarom
willen we hier vanuit dorpsbelang aandacht aan besteden het komende jaar.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Suffridus van der Meer en Willem Keur hebben als kascommissie de financiën van DB Nagele
over het afgelopen jaar uitvoerig onderzocht. Conclusie: er zijn geen onregelmatigheden
aangetroffen in de financiën. De kascommissie verleent décharge aan de vergadering.
Nieuw lid van de kascommissie wordt Jelle Alkema samen met Willem Keur. Suffridus van der
Meer wordt bedankt voor zijn inspanningen.
6. Bestuurswisselingen DB
Joke Claassen en Jos Scholtens zijn aftredend en niet herkiesbaar. Simon heeft mooie woorden
voor deze aftredende bestuursleden die respectievelijk 6 en 4 jaar de bestuursfunctie voor
dorpsbelang hebben vervuld.
Als nieuwe leden worden voorgesteld: Josita Tichelaar en Rob Persoon (penningmeester). Beiden
worden met applaus ontvangen door de vergadering.
7. Feestcommissie. Anton Krops doet het woord namens de FC. Ze nemen afscheid van Martin
Vegterlo, Evelien Vegterlo-Doggen en Rob Renne. Nieuwe leden van de FC zijn Carmen Kemper
en Anton Krops. Programma Koningsdag wordt toegelicht. Het Dorpsfeest wordt middels een
leuk filmpje kenbaar gemaakt.
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8. Diverse sprekers vanuit verenigingen en organisaties uit Nagele
-

Piet van der Sar namens de Groenbrigade. Er zijn nu 7 personen lid van de Groenbrigade. Ze
hebben o.a. rozen geknipt op het kerkhof. Ze zullen elke 2 weken onderhoud plegen aldaar.
Oproep tot nieuwe leden van de Groenbrigade, opgeven bij Anneke Keur.

-

Klaas-Jan Loosman, IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken gem. NOP) vertelt over het
hondenbeleid in Nagele. Met enkele Nagelezen is een ronde door het dorp gelopen om
gezamenlijk te kijken waar hondenhaltes en losloopgebieden gesitueerd kunnen worden. Er is
inmiddels een aanvraag gedaan voor ‘’hondenhaltes’’, waar hondenpoep-zakjes in
gedeponeerd kunnen worden. Enkele spelregels voor hondenbezitters worden toegelicht,
zoals het meenemen van een opruimmiddel en het zich aan de regels houden. Klaas-Jan laat
middels een tekening zien waar de honden-losloopgebieden zich gaan bevinden in Nagele.
Schuttingproject: Vlashof en Koolzaadhof 19-32 hebben inmiddels nieuwe schuttingen, dit is
een gezamenlijk project met de bewoners geweest. Samen met de bewoners de schuttingen
plaatsen vergroot de saamhorigheid. Misschien wordt aan de zichtkant van de Koolzaadhof
(seniorenwoningen met de tuin op de weg naar de Klamp) dit jaar nog een schuttingproject
gedaan.
Plantjesdag: altijd een leuke activiteit samen met dorpsbelang en dorpsbewoners.
Huisvesting arbeidsmigranten: er wordt onderzoek naar ander woongebruik en onderhuur
gedaan, in samenwerking met politie en Mercatus. Nieuw beleid van de gemeente is maximaal
4 arbeidsmigranten per woning: handhaven is lastig.
Rommel tuinafval in de singels: erg zonde omdat het dorp er niet mooier van wordt.
Ook stipt Klaas-Jan het belang van AED’s aan.
De plezierige samenwerking met IGW en dorpsbelang wordt benoemd.
Vraag en opmerking van Willem Keur: is er nog naar het beleid van Mercatus en gemeente
gekeken met name over het onderhoud van woningen in Nagele? Antwoord van de voorzitter
is dat er een gesprek met Mercatus is geweest maar dat er nog geen concrete uitkomsten uit
naar voren zijn gekomen. Het staat onder de aandacht van Mercatus maar het blijft lastig om
bewoners te mobiliseren om hun woning en tuin op orde te houden.

-

Niels Poppe namens Museum Nagele. Vanaf 29 aug tm 24 nov komt de Mien Ruijs expositie
naar Nagele. Afgelopen tijd zijn leerlingen van de basisscholen in het Museum geweest in het
kader van de gedichtenroute. 6 Mei is de prijsuitreiking voor het mooiste gedicht.
In 2018 zijn er ruim 3500 bezoekers geweest en het jaar is met een kleine financiële plus
afgesloten. Het onderhoud van het gebouw is een punt van aandacht en daar is ook in de pers
over gesproken. Museum Nagele geeft aan zich niet te herkennen in het beeld dat in de media
is geschetst. Museum Nagele gaat aan de slag met een toekomstvisie en met een
begrotingsvisie voor onderhoud aan het gebouw. Niels nodigt de Nageler bewoners van harte
uit om mee te denken. Er is een nieuwe website-provider, neem een kijkje op de website. Niels
bedankt de inzet van de vele vrijwilligers.

-

Johan van der Slikke, Schokkererf Vastgoed BV. Er gloort eindelijk licht aan het einde van de
tunnel voor wat betreft het te bouwen appartementencomplex op het voormalig
Schokkererfplein. Tot 19 april a.s. kunnen er nog zienswijzen ingediend worden. Vanaf 19 april
kunnen de bouwaanvraag en omgevingsvergunning ingediend worden. Definitief plan is 18
appartementen en 500 m2 bedrijfsruimte. Het streven is om vlak na de bouwvak de bouw aan
te vangen. Nadat de bouwvergunningen rond zijn kan er overgegaan worden tot
koopcontracten. De mensen die een optie hebben genomen worden als eerste benaderd.
Opleveren per 2020 is het streven. Johan laat prachtige ontwerpen zien van de te bouwen
complexen.
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-

Rutger Bergboer namens Energiek Nagele. Op 17 april vindt er een informatieavond plaats
waar iedereen voor is uitgenodigd. Die avond zal ook de technische kant van het verhaal
worden verteld door de bedenker/uitvinder zelf.

-

Ria Willems namens de stichting reanimatie en AED in de NOP. Zij geven reanimatiecursussen
en geven voorlichting over de AED. Vanavond vertelt zij over het
burgerhulpverleningssysteem. Het streven is dat er binnen 2 km2 , 2 AED’s hangen en
minimaal 10 burgerhulpverleners. Oproep om alle AED’s die er hangen in en rondom Nagele,
aan te melden.

-

Leon Bovée namens de Zeeschelp. Afgelopen jaar is het 60-jarig jubileum gevierd, onder
andere met een mooi concert en het scholenproject. Aankomende zaterdag is er een concert
in het Rietveld. Afvalscheiding i.p.v. verzamelen oud-papier is nu op het voetbalveld i.p.v. op
de loswal. Ook afvalverzameling bij de milieustraat is een actie van de Zeeschelp i.s.m. de
gemeente.

-

Thomas Keur namens VV Nagele. Er wordt naast de dagelijkse gang van zaken ook
vooruitgekeken naar de toekomst. Ook bij de voetbal is het moeilijk om leden te behouden en
vrijwilligers te krijgen. Een oorzaak kan zijn dat er te weinig nieuwe inwoners in Nagele komen
die zich aansluiten bij verenigingen. De samenstelling van het aantal inwoners in Nagele kan
ook een oorzaak zijn, en Thomas geeft mee aan het dorpsbelang om daar eens naar te kijken.

-

Piet van der Sar: een kappelletje om een kaarsje te branden. In Luttelgeest is er reeds zo’n
kappelletje. Piet heeft het idee inmiddels middels een maquette uitgewerkt, dit ziet er erg
mooi uit en Piet krijgt hiervoor applaus. Dorpsbelang gaat zich inspannen om dit project samen
met Piet en vrijwilligers voor elkaar te krijgen.

10 Rondvraag
- Josita Tichelaar: vraag aan Johan van der Slikke: waar komen de auto’s te staan? Johan: de
gemeente gaat de infra rondom het gebouw verzorgen, er staan parkeerruimtes gepland en
er zal genoeg parkeerruimte overblijven voor de winkel.
- Arjan Herweijer: Strooibeleid van de gemeente over de Vliegtuigweg, er wordt alleen
gestrooid op de brug. Kan dit in volgende winter worden aangepast, want dit levert
gevaarlijke situaties op.
- Jan Jippes: vanaf de Eggestraat naar Nagele op de kruising staat het bord van de Shell in de
weg en wordt het zicht ontnomen vanaf het kruispunt.
- Jan Jippes: afwatering van de sloot achter de Gerstehof richting Barendregt is niet in orde.
- Jan Jippes: Hoe is de stand van zaken m.b.t. de Nagelezen en Dorpsbelang? We missen nu
een communicatiemiddel. Piet van der Sar ondersteunt dit samen met andere aanwezigen in
de zaal. Simon vertelt dat het misschien weer tijd is om de banden tussen Nagelezen en
dorpsbelang aan te halen.
- Marjan vd Reest: de plattegrondkast bij de brievenbus is stuk, kan daar een mooie kast
neergezet waar aanplakbiljetten kunnen worden opgehangen? Simon vertelt dat er plannen
zijn voor een nieuw digitaal bord.
- Marjan vd Reest: fietspad langs de Eggestraat is heel slecht, veel water, gaten en scheuren.
- Willem Keur: Windgelden: €7500 gaat jaarlijks naar Energiek Nagele, wat gebeurt daar
precies mee? Hoe is de opbrengst van zonnepanelen op het MFC? Rutger Bergboer van
Energiek Nagele legt uit: Dorpsbelang is het enige lid van de corporatie en heeft altijd 51%
van de stemmen bij stemming. Rutger vertelt dat er 160 zonnepanelen op het Rietveld zijn
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-

-

-

gelegd. Op 29 november is er een informatieavond geweest waarin de penningmeester
helderheid heeft verschaft over de opbrengsten en de gelden. Statutair is vastgelegd dat
over 10 jaar de opbrengsten overgeheveld kunnen worden aan stichting MFC.
Willem Keur oppert dat er ook op het Museum zonnepanelen kunnen worden gelegd,
aangezien het Museum van het hele dorp is. Rutger legt uit dat de middelen nog niet
voldoende zijn om dit te doen. Uitdrukkelijk is het nog steeds de bedoeling dat wat de
corporatie doet ten goede komt aan het dorp. Het kapitaal voor zonnepanelen kan eventueel
vanuit het dorp komen. Rutger legt ook gedetailleerd uit hoe het zit met de proeftuingelden
en de windgelden.
Leendert Plat is van mening dat er te weinig helderheid wordt verschaft over de resultaten
van Energiek Nagele. Rutger geeft aan dat er kennelijk onvoldoende informatie wordt en is
verschaft over dit onderwerp en belooft om op de informatieavond op 17 april hier een
agendapunt van te maken. Het wordt zeker tijd om ook de dorpsbewoners nu meer te gaan
betrekken.
Willem Keur: als dorp hebben we €23000 - €24000 euro in kas, kan dit besteed worden aan
de leefbaarheid van het dorp? We moeten de mensen in Nagele zien te houden en we
zouden bijvoorbeeld geld kunnen besteden aan dingen voor jongeren, kan dorpsbelang hier
meer actie in ondernemen? Simon vertelt dat dorpsbelang initiatieven steunt, maar we
verwachten ook van dorpsbewoners zelf om deze initiatieven te nemen.
Gerrie Elswijk Koolzaadhof. Ex-bloeiende plantenstrook in de Koolzaadhof: wanneer wordt
dat opgeruimd? Marianne Wierstra van de gemeente legt uit dat er problemen met de
waterafvoer ontstaan als ze daar een pad aan gaan leggen. Er wordt nu naar gekeken hoe de
strook droog gekregen kan worden.
Achter bij het bruggetje (rotonde) ziet het er niet goed uit, gaat daar ook iets mee gebeuren?
Simon geeft aan dat er plannen waren van de groenbrigade (n.a.v. een prijsvraag). Door
omstandigheden (groenstructuurplan) is dit plan niet uitgevoerd vertelt Marjan van de Reest
van de groenbrigade. De gemeente staat open voor nieuwe plannen. Budget ligt bij de
groengroep en is nog beschikbaar! We gaan er werk van maken.
Jacoba Ras. Biedt aan om mee te denken over de skatebaan, er is nu te weinig te doen voor
jongeren. Jacoba wordt door Simon uitgenodigd om mee te denken. Marjan Uit de Willigen
(wethouder) vertelt dat mensen middels Leadergelden, leefbaarheidsfonds provincie,
financiën kunnen aanvragen.
Leendert Plat benoemt dat er in het verleden is gesproken over fietspad Schokland en dat
daar nog geen actie op ondernomen lijkt te worden.

11 Sluiting
Simon sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn en haar aanwezigheid.
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