
Verslag vergadering PB op maandag 11 april 2022 
 
1.    Opening 
 
2.    Mededelingen 
–  Peter: B&B van Staatsbos op het meertje is afgevoerd. 
–  Voortaan zullen we moeten overleggen met Henk en Ingrid als we turfjes willen serveren 
   op een vergadering. 
  
3.   Verslag vorige vergadering 
–-  Helen vraagt aan Chris van der Broek (Molenaar) wat de status is van de Wicher molen.     
 
4.    A.L.V. evaluatie 
–-  Goed verlopen. 43 bezoekers. 
     Helen vraagt Susan of er al iets bekend is over de aanpak van de overpopulatie ooievaars. 
     Helaas is er nog niemand die zich heeft aangemeld voor de functie van voorzitter. 
     Wim Tromp, Barbara van Straten en Frans Steine worden genoemd als evt. te benaderen 
     kandidaten. 
--  Helen heeft contact gehad met PB Ossenzijl over een evt. gezamenlijke aanpak van de 
     overlast van zowel de te hard varende sloepen als de te hard rijdende fietsers. 
–- Er moet een parkeerverbod komen op de Nieuweweg t.o. de parkeerplaats, tot aan de brug, 
    wellicht door een kruis op de weg. 
–- Een trailer met boot houdt twee plekken bezet op de parkeerplaats. Helen belt met de politie 
    of hierop gehandhaafd kan worden.              
 
5.   Er is een bewoners info avond over de plannen voor een steunmast op 2 mei. 
–- Irene vraagt William Prinssen of de gemeente de inwoners hierover inlicht per brief. 
 
6.    Lopende zaken 
–- Renovatie bruggen loopt vertraging op vanwege het wachten op een vergunning voor het   
    plaatsen van een noodbrug. 
–- De gaten voor de bruggen zijn tijdelijk opgevuld met puin en rijplaten. 
–- Sloepen seizoen is weer begonnen en alles vaart te hard. 
–- De schouw met William Prinssen staat nu gepland voor 10 mei. 
–- Vacature voorzitter: Wim Tromp zal als eerste benaderd worden door Helen. 
–- Inwonersvertegenwoordiging: Er is nog steeds geen verslag gekomen van de bijeenkomst in 
    Scheerwolde. Helen stuurt een mail naar Albertine.    
        
7.    Rondvraag 
–- Irene geeft aan nog niet alle gegevens binnen te hebben om de UBO formulieren in te vullen. 
    Bovendien moet ons nieuwe bestuurslid (Pieter de Haan) ook ingeschreven worden. 
–- Peter: heeft enkele reacties ontvangen van mensen die niet zouden zijn uitgenodigd voor de ALV. 
    Helen geeft aan dat dat meestal mensen zijn die hun contributie niet hebben betaald. 
–- Van Elke Bon ontvingen we een bericht over het ophalen van oud papier. De gemeente zal 
    hierover contact opnemen met PB. 
        
8.    Sluiting  / volgende vergadering gepland op 9 mei. 


