
Notulen vergadering Plaatselijk Belang op woensdag 11 september 
 
 
1.  Opening 
 
2.  Mededelingen 
-Jurjen heeft met Kor v.d. Velde gesproken. De vernieuwing van de fietspaden staat weer op losse 
schroeven, nu i.v.m. de stikstofregelgeving. 
–Helen en Gerrit gaan op 23 september naar de bijeenkomst over de nieuwe visie op toerisme en 
recreatie. 
– Helen, Gerrit en Jurjen gaan naar de kennismakingsavond met Trijn Jongman op 2 oktober. 
– de aanmaak van een appgroep wordt voorlopig uitgesteld 
 
3. Verslag vorige vergadering / goedgekeurd 
 
4. SBB / 's Heerenloo 
– Irene stuurt een uitnodiging naar de bewoners die dicht bij het terrein van SBB wonen om een 
informatieavond bij te wonen m.b.t. de plannen over samenwerking van SBB en 's Heerenloo. 
Mogelijk op een vrijdagavond, als dat nodig blijkt voor de weekendbewoners. 
  
5. Dorpsvisie 
– w. b. de belevingsrecreatie moet het volgende worden aangepast in het dorpsplan: 
Het laarzenpad kan niet het hele jaar open i.v.m. Natura 2000 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid tot aanleg van een wandelpad van Blankenham naar 
Kalenberg 
Openingstijden van de eendenkooi zijn op aanvraag 
Theater in de Weerribben: Trillend riet 
Kopje cultuur in Kalenberg lijkt niet zo'n goed idee 
Grachtenfestival, hiervoor zijn een draagvlak en veel vrijwilligers nodig 
Sportactiviteiten, zoals een kanowedstrijd: AC wordt uitgenodigd om hierover te 
brainstormen(eerstvolgende vergadering op 4 november eerste agendapunt) 
 
Glasvezel: Wij vragen ons af waarom de gebieden die momenteel worden aangsloten 1900 euro 
voor hun aansluiting moeten betalen terwijl de gebieden die later aangesloten zullen worden niets 
hoeven te betalen. We leggen deze vraag eerst voor aan Thom de Vries en Gerrit en Jurjen gaan 
vervolgens naar de politieke markt op 17 september om hier vragen over te stellen. Ook de 
mogelijkheid van een mast voor het mobiele netwerk zal aangekaart worden. 
 
6. Kennismakingsavond met Trijn Jongman 
-Helen, Gerrit en Jurjen gaan 
 
7. Actiepunten 
-AED- Helen geeft aan Jan Thomsen door dat hij de offerte in orde kan maken. Gerrit stelt voor om 
bij de gemeente te informeren of er een potje is voor AED vervanging. 
– Subsidie Oud en Nieuw- Volgens Kor v.d. Velde kunnen we het Koppengeld hiervoor gebruiken. 
– Hek om huisvuil, verkeerssituatie, parkeerverbodbord op noord, fietspaden, verlichting en 
laadpalen, al deze zaken zijn herhaaldelijk angekaart maar er gebeurd niets. Dit probleem wordt op 
2 oktober bij Trijn jongman onder de aandacht gebracht. 
 
8. Rondvraag / Geen vragen 
 
9. Sluiting (volgende vergadering is op 4 november) 



 
 
 
 
      
      


