
Notulen vergadering Plaatselijk Belang op 17 oktober 2017 

 
1.    Opening. 

 
2.    Overleg met Dhr. Wichman van SBB. 

       SB gaat niet in op het voorstel van Herman en Aletta. We wachten de uitslag van de enquete af 

       om te kunnen inventariseren of er voldoende belangstelling is voor starters/senioren- 

       appartementen. Inmiddels hebben zich 3 kandidaten gemeld bij SBB die belangstelling hebben 

       voor koop kavels. Verder wacht SBB nog op het taxatierapport van de makelaar. Als e.e.a. 

       duidelijk is zullen we opnieuw met elkaar in overleg gaan. 

 
3.    Mededelingen. 

       Irene zal een afspraak maken met Jaap Schram voor een vervolgoverleg over de verkeers- 

       situatie op Kalenberg zuid. Bij voorkeur tijdens de volgende vergadering op 6 november. 

 
       Helen, Gerrit en Jurjen gaan naar de inventarisatie-avond over het gemeentelijk vervoersplan 

       op 25 oktober. 

 
4.   Geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering. 

 
5.   Glasvezel. 

      Helen en Jurjen zijn naar de info-avond over glasvezel geweest. Niet aanwezigen krijgen 

      info thuisgestuurd. Voor 18 december moet iedereen die interesse heeft een contract afgesloten     

      hebben. Bij een deelname van meer dan 50% wordt glasvezel aangelegd. Dit zal omstreeks                                            

      februari bekend zijn. 

 
6.   Lopende zaken. 

      Helen heeft contact gezocht met de gemeente wanneer de lantaarnpaal bij de loswal geplaatst 

      gaat worden (zou gebeuren in september). 

      Jurjen merkt op dat er een donkere plek is op Zuid, tussen de brug en Lammert koning, wellicht 

      zou daar een extra lantaarnpaal geplaatst kunnen worden. 

      Jochem gaat informeren of er al concrete plannen bestaan voor de renovatie van de fietspaden 

      (kalenberg-ossenzijl en kalenbergerpad) omdat die in erbarmelijke staat verkeren. 

      Gerrit belt over de bruggen (Meenthe en Tietema's vaart) omdat de draaistellen niet goed 

      functioneren. 

      Jochem stuurt een mor over het slechte onderhoud van de taluds bij de bruggen en de Jan de 

      Wagt vaart die te ondiep is. 

 
7.   Aandachtspunten. 

      Wim Liesker wordt gevraagd om tijdens de ledenvergadering de bewoners te informeren 

      over de stand van zaken v.w.b. Hoog Overijssel. 

      Jan Thomsen neemt zelf het initiatief om AED over te nemen van Rolf Rubingh. Hij wordt 

      uitgenodigd om tekst en uitleg te geven tijdens de ledenvergadering. 

       

8.   Rondvraag. 

      Gerrit: De brief van Jan Hanskamp, onze vertegenwoordiger in NPWW zou op de site geplaatst 

      moeten worden. Jochem zal Jan Hanskamp vragen of hij de brief wil aanpassen voor 

      plaatsing op de site. 

 
9.   Sluiting. De volgende vergadering staat gepland voor maandag 6 november.   


