
Notulen bestuursvergadering PB op 12 juni 

 
1.  Opening. 

 

2.  Mededelingen / geen. 

 

3.  Overleg met Thom de Vries n.a.v. dorpsvisie / uitgesteld naar 27 juni. 

 

4.  Overleg met thom de Vries m.b.t. High Speed Wifi / uitgesteld naar 27 juni. 

 

5.  Opbrengst kavels SBB. 

     Jochem heeft samen met dhr. Wiechman een uitnodiging opgesteld voor een informatie- avond 

     voor de inwoners van Kalenberg. Wordt afgedrukt en op 20 juni aan Tiny Muis meegegeven. 

     De avond is gepland op 4 juli. 

 

6.  Lopende zaken. 

–   klinkers Stroinkweg: hiervoor staat voor de komende jaren geen onderhoud gepland. Sinds 

     de landinrichting is de weg in slechte staat (kapotgereden door vrachtauto's). Jochem maakt een 

     Mor.  

–  Pad naar Hoogeweg: voorstellen om de grote bomen te kappen. 

–  Beschoeiing Berkenlaan/Nieuweweg: We nodigen Cor van der Velde met een beheerder uit om 

    de situatie te komen bekijken. Dit geldt ook voor de parkeerplaats bij Pieter Jongschaap, de       

    verzakkingen voor de bruggen aan de Heuvenweg en weg Zuid, de grastegels langs de   

    Heuvenweg, de klinkers op het tweede gedeelte van de Stroinkweg, de verlichting bij de  

    parkeerplaats  op Noord, het maaien van de taluds bij de bruggen en de extra parkeerruimte. 

–  Bocht Julianaweg/ Stroinkweg is inmiddels van grasbetonstenen voorzien. 

–  Voor de nieuwe draaistellen onder bruggen neemt Gerrit contact op met Harmen Kapenga. 

–  Extra Huisvesting: Onderzoek zou hebben uitgewezen dat daarvoor geen interesse bestaat. 

    Hierover gaan wij in gesprek met? 

–  Onderhoud beschoeiing aanlegplaatsen: Gerrit en Jochem gaan in overleg met SBB. 

–  Markeren parkeerplaatsen Kalenbergerpad: inmiddels gerealiseerd door burgerinitiatief. 

–  Controle op de vaarsnelheid: Heeft Jochem aangekaart, is positief ontvangen maar het is 

    afwachten wat hier mee gaat gebeuren. 

–  Riolering dorpskern: we zullen opnieuw in gesprek moeten want de situatie is af en toe 

    onhoudbaar (j.l. 18 mei wolkbreuk waarbij toiletpapier en ontlasting door de straat dreven). 

–  Oplaadpunten electrische auto's: is de gemeente mee bezig, we worden op de hoogte gehouden. 

–  Onderzoek mogelijkheid zonnecollectoren: interesse en mogelijkheden peilen tijdens een extra te     

    houden ledenvergadering in het najaar. 

 

    Helen nodigt Cor van der Velde uit om bovenstaande zaken te bespreken, Irene maakt een lijstje   

    van te bespreken punten. 

 

7.  Hoog Overijssel. 

    Vrijdag 16 juni is er een informatieavond  voor inwoners in de betreffende regio m.b.t. de  

    plannen van vliegveld Lelystad voor laagvliegen en de overlast die dat tot gevolg zal hebben. 

    Wim Liesker zal hierover uitleg geven. Helen en Jochem gaan er heen. Helen zet de info nog op  

    facebook en op de website. 

 

8.  Project zonnepanelen. In het najaar wordt een extra ledenvergadering gepland om het draagvlak 

     en de mogelijkheden hiervoor te peilen. We zullen dan ook (hopelijk) kunnen stemmen over een  

     nieuw bestuurslid.  

 



9.  Aandachtspuntenlijst: 

–   Benaderen provincie i.v.m. snelheidsovertredingen / gedaan door Jochem 

–   Mail naar Aletta i.v.m. high speed wifi / wordt besproken met Thom de Vries op 27 – 6 

–   Wijzigingen KvK / is gedaan door Helen 

–   Prioriteitenlijst / is ingediend en wordt aan gewerkt 

–   Vergoeding Trillend riet / Jochem zal antwoord sturen 

–   Vergoeding Dartclub / niets meer van gehoord dus voorlopig niet aan de orde 

–   Vergadering over opvolger Herman Hoogstraat / inmiddels plaatsgevonden 

–   Parkeer/camperbeleid / Jochem heeft geen reactie ontvangen van Dhr. J. Schram, hij zal 

     opnieuw contact opnemen 

–   Snelheidscontrole Zuid / zie bovenstaande 

–   Overname beheer AED / Helen zal Jan Thomsen vragen of hij het wil overnemen van Rolf. 

     De kosten hiervoor (batterijen ed) zijn voor PB 

 

10. Rondvraag. 

–   Gerrit: Glasvezel duurt te lang. Voorstel: extra overleg met Thom de Vries. 

     Is direct vastgesteld op 27 juni. Dorpsvisie en High Speed Wifi  worden dan ook besproken. 

 

11. Sluiting om 10.30 

      De volgende vergadering is gepland op maandag 4 september. 

      Iedereen een fijne zomer toegewenst!  

 

 

 

 

Aandachtspunten voor de volgende vergadering: 

 

–   Vergoeding Trillend riet / Jochem 

–   Parkeer/camperbeleid 

–   Snelheidscontrole 

–   Overname A.E.D. 

 

Afhangende van het gesprek met Cor van der Velde kunnen hier nog punten aan worden 

toegevoegd. 


