
Notulen vergadering Plaatselijk Belang op 31 mei 2021 

 

1.   Opening 

 
2.    Mededelingen 

 
3.    Verslag vorige vergadering / Goedgekeurd 

–-   Jurjen heeft Pieter de Haan benaderd met de vraag of hij hem evt. zou willen vervangen als 

voorzitter. Hij staat hier niet negatief tegenover maar woont hier nog niet permanent. We zullen de 

statuten er op naslaan of dit mogelijk is. 

 
4.    Kalenberger pad 

–-  Geen nieuws hierover, Irene neemt contact op met Eric Jonk 

 
5.    ST. W.W. 

–-  Er is een aanbevelingsbrief gestuurd om Aaldert Muis voor te dragen als lid namens de dorpen. 

–-  Er zal een gesprek plaatsvinden met Aaldert Muis 

 
6.   Bestuur 

–-  Gezien de coronasituatie en onmogelijkheid om te stemmen zijn er geen bestuurswisselingen 

geweest. Dat betekend dat Helen en Irene aan een tweede termijn zijn begonnen (2020-2024?) 

Als de regels het toelaten organiseren we een ALV met bestuursverkiezing  in september. Leden 

zullen uitgenodigd worden om zich aan te melden als kandidaat bestuurslid. 

De volgorde van aftreden op dit moment is: 

Helen en Irene 

Jurjen 

Gerrit 

Peter 

 
7.   Vaarsnelheid / Irene neemt contact op met Eric Jonk 

 
8.   Omgevingswet 

–-  N.A.V. vragen van dorpsbewoners besluiten wij te wachten tot er een voorstel komt van de 

gemeente. Geinteresserden worden uitgenodigd om mee te werken. 

 
9.   Slechte staat bruggen 

–-  Er komen klachten over gerammel van de rijplaten op de bruggen. Volgend jaar staat groot 

onderhoud in de planning. Er wordt naar een tijdelijke oplossing gezocht (Irene vraagt Eric Jonk) 

Mensen die reageren via de grachtengordelapp zal worden geadviseerd om een MOR aan te maken. 

 
10. Actiepunten 

–-  verkeerssituatie zuid / onveranderd 

–-  opstap en loswal noord / onveranderd 

–-  laadpalen / werkt nog steeds niet 

–-  straatverlichting / in ontwikkeling. Extra paal aangevraagd t.h.v. noord 21 

 
11. Rondvraag 

–-  Voorstel volgende vergadering 21 juni. We vragen Eric Jonk en Trijn Jongman of zij hierbij 

aanwezig kunnen zijn. Hopelijk kan het dan weer in het KGH. 

 



 

 
     


