
Notulen vergadering PB op maandag 2 december 2019 
 
1.   Opening / Jurjen afwezig met kennisgeving. 
 
     Jannes Mulder is aanwezig om één en ander te vertellen over Sociaal werk in de kop 
     waar hij o.a. Kalenberg in zijn wijk heeft. Mensen met allerlei sociaal/maatschappelijke 
     vragen/problemen kunnen bij hem terecht. 
     We hebben hem uitgenodigd om hierover te komen vertellen tijdens  de ALV in maart 
     2020.                       
 
2.   Mededelingen 
     Helen heeft een emailadres aangemaakt: pb.kalenberg.hoogeweg@gmail.com 
     Irene zal het doorsturen naar de gemeente en de contactambtenaar. 
 
     Uitnodiging presentatie concept visie recreatie weerribben-wieden: 
     Helen gaat er heen, wellicht met Jurjen, Peter, Gerrit en Irene onder voorbehoud 
  
3.   Verslag vorige vergadering / goedgekeurd 
 
4.   Nieuwjaarsborrel 
      11 januari 2020 is de Nieuwjaarsborrel. Uitnodigingen maakt Helen, Irene brengt 
      ze rond uiterlijk 2 januari. We vragen Jurjen of hij Kalenberger turfjes kan regelen. 
      Aanwezigen krijgen 2 koffie en een consumptie aangeboden. 
 
5.   AED / Helen heeft nog geen bericht van Jan Thomsen. 
 
6.   Aanwonendenbijeenkomst fietspad van 4-11 
     Peter heeft Jan Thomsen en Peter de Haan bereid gevonden om een werkgroep te vormen 
     18 december is de eerste afspraak met deelnemers uit Ossenzijl en de gemeente. 
 
7.   Vrijwilligersavond 20-11 
     Helen en Irene hebben een informatieavond bezocht over een cursus voor verenigingen 
     die vrijwilligers willen werven. Hoewel het een zinvolle cursus is hebben wij besloten    
     er niet aan deel te nemen omdat wij niet echt problemen ondervinden bij het vinden 
     van vrijwilligers.   
 
8.   Actiepunten 
–- Hek om huisvuil 
–- Verkeerssituatie zuid 
–- Bord parkeerverbod bij opstap noord 
–- Contact met K.v.v.V. over Fietspaden, straatverlichting, laadpalen etc. 
 
    Helen vraagt aan Jurjen of hij al contact heeft gehad met Kor v.d. Velde over de status van 
    de actiepunten. Extra actiepunt: verhoging en nieuwe bestrating/aanlegringen van de 
    loswal. 
 
9.  Rondvraag 
     Gerrit: Kan de jongerengroep weer een beroep op ons doen voor een bijdrage voor 

mailto:pb.kalenberg.hoogeweg@gmail.com


  Oud en Nieuw? Het antwoord is ja (100 euro). 
  Helen heeft een aanvraag ingediend bij het Kerspel voor de jaarlijkse bijdrage van 500 
  euro.   
 
10. Sluiting / Volgende vergadering is op 6 januari 2020 


