
Verslag van de vergadering van Plaatselijk Belang op 3 april 2017. 

 

Aanwezig zijn namens de gemeente De heren B. Dedden, J. van Ek en J. Schram, namens bewoners 

Kalenberg zuid Leonie Vermeulen en  namens PB Helen Brouwer-Dekens, Jochem Lenstra en Irene 

van der Luit  

 

1. Opening. 

 

2.Welkom aan de gasten. 

Vanwege de verkeerssituatie is J. Schram aanwezig namens de gemeente en Leonie Vermeulen 

namens de bewoners. Het resultaat van de snelheidsmeting in het eerste kwartaal wordt besproken. 

Aangezien de gemiddelde snelheid van de overtreders 72 km per uur bedraagt moet er iets aan 

gedaan worden. De wens van Bewoners en leden PB om de  max. snelheid bij voorkeur terug te 

voeren is niet zonder meer te realiseren. 

J. Schram gaat onderzoeken of er een proefperiode kan worden afgesproken waarbij de max. 

snelheid naar 50 of 30 km verlaagd kan worden. Wij worden hier binnen 2 maanden over ingelicht. 

De voorkeur gaat uit naar 50 km omdat 30km ws niet serieus genomen zal worden door de 

bewoners. 

 

Het vraagstuk over het plaatsen van campers wordt doorgespeeld naar 'handhaving'. Het plaatsen 

van campers op de parkeerplaats zou geen probleem moeten zijn als de eigenaar daarvan in het bezit 

is van een normaal kenteken en als hij het hele jaar wegenbelasting betaald. 

 

B. Dedden en J. van Ek zijn aanwezig ivm de door ons opgestelde lijst Lopende zaken.  

Aangezien het onderwerp verkeer al veel tijd in beslag heeft genomen wordt besloten dat de lijst 

Lopende zaken wordt doorgestuurd naar B. Dedden, nadat Helen en Irene deze voor de 

duidelijkheid nog enigszins hebben aangepast. 

 

3. Geen mededelingen. 

 

4. Geen ingekomen post. 

 

5. De dartclub heeft een aanvraag gedaan voor een 'opstart-subsidie', maar heeft nog niet de 

gevraagde kostenberekening ingeleverd. 

 

Trillend riet heeft w.s. nog geen antwoord gekregen op haar vraag om een bijdrage zonder opgave 

van een kostenberekening. Geert Dentro zou dit doen en Jochem zal hem vragen of dat inderdaad 

gebeurd is. Zo niet, dan zal Jochem dat doen. 

 

6. Over de ALV zijn de reacties positief. De sfeer was goed en de presentaties bleken een goede 

publiekstrekker. 

N.a.v. de vraag die is gesteld door Jan Thomsen over de AED's wordt contact opgenomen met Rolf 

Rubingh. Er blijkt geen animo te zijn voor de noodzakelijke herhalingscursus. Rolf heeft te kennen 

gegeven dit een beetje beu te zijn en er zal aan hem gevraagd worden of hij de organisatie rond de 

AED 's uit handen wil geven.  

 

7. Begin van de vergadering besproken. 

 

8.  Er wordt opgemerkt dat de naams en adreswijzing van het secretariaat moeten worden 

doorgegeven aan Kor van der Velde en de KvK. Helen en Irene zullen hier voor zorgen. 

 

9. Sluiting. De volgende vergadering staat gepland voor 1 mei.   


