
Notulen bestuursvergadering Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg op 12 december 2016 

aanwezig: Jochem, Dirk, Helen en Irene.  Afwezig: Geert (z.k.) en Gerrit (m.k.) 

 

1.   Opening 

 

2.   Notulen vorige vergadering 

      Dirk merkt op dat we voor het dorpsvisie-plan beter een aparte vergadering kunnen beleggen. 

 

3.   Mededelingen 

      Jochem zal een bericht sturen naar van Aalsburg om ze te complimenteren over de aanleg van   

      de nieuwe beschoeiing en de manier waarop dat is gedaan. 

 

4.   Ingekomen post (geen) 

 

5.   Actiepunten 

      Helen zal iemand uitnodigen voor de vergadering van februari die ons zal informeren over    

      zaken m.b.t. de burgerschouw.      

      Actiepuntenlijst: 

      Riolering:  Jochem 

      Huisartsenpost:  Geert en Irene 

      Toezicht op hard varen:  Jochem 

      Burgerschouw:  Helen 

      Brug Lokkenvaart:  Dirk  

      Dorpsvisie 

      Nieuwe lantaarns 

      Oplaadpalen 

 

6.   Dorpsvisie 

      Hiervoor zal een aparte vergadering worden gehouden op nader te bepalen tijdstip. 

 

7.   Glasvezel 

      Thom de Vries is aanwezig om ons in te lichten over de huidige stand van zaken m.b.t. de  

      aanleg van glasvezel. 

      Besloten wordt om een voorlichtingsavond te organiseren voor alle inwoners. 

      Hannie van der Nat zal gevraagd worden om een inleiding te verzorgen en vragen te   

      beantwoorden. Daarna zal er een powerpoint-presentatie worden getoond.  

      Om e.e.a. wat laagdrempeliger te maken zal de voorlichtingsavond worden gekoppeld aan een  

      Nieuwjaarsborrel (voorstel Helen). 

      Deze wordt gehouden op vrijdag 13 januari om 20.00 uur in het KGH 

      Thom zal flyers bestellen bij drukland.nl. Hij en Helen maken de uitnodiging, die rond 2 januari   

      huis aan huis verspreid zal worden. 

      Helen stelt voor bij alle inwoners langs te gaan om hun gegevens in kaart te brengen. 

 

8.   Rondvraag 

      Dirk brengt de slechte staat van het wegdek bij de brug over de Lokkenvaart ter sprake. 

      Hij neemt hierover contact op met iemand van de gemeente. 

      Helen stelt voor om de actiepuntenlijst wat concreter te maken door  maandelijks de status van  

      de diverse acties te vermelden. 

      Irene vraagt zich af of er behoefte bestaat voor de aanleg van oplaadpalen voor electrische  

      auto's. Wellicht kan er een koppeling gemaakt worden met de te vernieuwen lantaarnpalen. 

 

9.   Sluiting. De volgende vergadering is op 2 januari. 


