
Notulen vergadering PB op maandag 11 november 2019 
 
1.   Opening 
      Jurjen is afwezig i.v.m. een andere activiteit. 
      Kort overleg met drie leden van het A.C. over een eventuele samenwerking m.b.t. tot 
      evenementen als b.v. een kanowedstrijd. Zij gaan er over nadenken. 
 
2.   Mededelingen 
      Helen heeft een verslag van de bijeenkomst van 2-10 met Trijn Jongman en stuurt het 
      door.     
 
3.   Verslag vorige vergadering / goedgekeurd. 
 
4.   SBB / 's Heerenloo 
      Er is een bijeenkomst geweest met Gerda van Hooren ('s Heerenloo) en de directe buren                           
      van SBB. Het wachten is op een reactie van G. van Hooren n.a. hiervan. 
 
5.   AED 
      We hebben 4200 euro (waarvan 1000 euro koppengeld) ontvangen van de gemeente dus 
      Jan Thomsen kan aan de slag (tweede helft november). Hij heeft voorgesteld om de 
      AED van het Doevehuis naar het KGH of het brugwachtershuisje te verplaatsen. We 
      zullen overleggen met Jurjen, maar vinden het KGH een minder geschikte plek omdat 
      daar minder toezicht is. Wellicht kan de AED bij SBB naar een andere plek? Helen 
      vraagt aan Jan of hij zelf contact opneemt met Jurjen en of de AED bij SBB goed 
      toegankelijk is. Voor het vijfde apparaat is plaatsen bij de brug de beste optie. 
 
6.   Aanwonendenbijeenkomst fietspad van 4-11 
      Er moet een werkgroep worden samengesteld. Peter neemt hierover contact op met Kor 
      van der Velde en met Jurjen en zal aanwonende mensen hiervoor benaderen. 
      De straatverlichting  bespreken we als PB met de gemeente. 
 
7.   Mobiliteitsvisie Steenwijkerland 13-11 / is ons niets van bekend. 
 
8.   Vrijwilligersavond 20-11 / Helen en Irene gaan daar heen. 
 
9.   Actiepunten 
 
–- Hek om huisvuil 
–- Verkeerssituatie zuid 
–- Bord parkeerverbod bij opstap noord 
–- Contact met K.v.d.V. over Fietspaden, straatverlichting, laadpalen etc. 
 
    Alles is ter sprake gekomen op 2-10 maar het heeft tot nu toe niets opgeleverd. 
    We vragen Jurjen of hij aan Kor wil vragen of we op eigen initiatief een 
    parkeerverbodbord kunnen bestellen.                  
 
9.  Rondvraag 
    Gerrit: gemeente vragen hoe ver KPN is met de plannen om een mobiele telefoonmast 



te plaatsen. 
 
Helen: heeft glasvezel buitenaf gebeld. De aanleg stagneert vanwege niet afgegeven 
vergunningen. Volgens Peter heeft dat te maken met het waterschap. 
 
Helen: Er zijn meer contributie betalende leden als twee jaar geleden. 
 
Helen: gaat kijken of ze een algemeen gmail of hotmail adres kan aanmaken 
 
Irene: Er is een vraag gekomen van een stagiair van de gemeente, of hij een paar inwoners 
mag intervieuwen over de veiligheid in Kalenberg. Gerrit bied zich spontaan aan en Irene 
zal nog een paar mensen uit het dorp benaderen. 
  
 
10. Sluiting / Volgende vergadering is op 2 december. 


