
Notulen vergadering PB op maandag 4 juni. 
 
1.   Opening / iedereen aanwezig. 
 
2.   Mededelingen / er zijn putten tegen de wateroverlast geplaatst op Noord, ter hoogte van nr 5 en 
nr 19. Ze werken prima, is inmiddels gebleken. 
Er is geconstateerd dat een aantal tuinen op Noord slecht onderhouden worden, wat soms 
gevaarlijke situaties oplevert voor fietsers. Wellicht kan e.e.a. aangepakt worden als het fietspad 
opnieuw wordt aangelegd. Jochem overlegt met K. van der Velde. Tevens bepreekt hij met hem de 
beschoeiing Berkenlaan / Parkeerplaats, het maaien op Zuid, waar het gras zo hoog staat dat men er 
niet  meer durft te parkeren en  hij gaat in overleg of de parkeerplaats bij de bushalte mogelijk voor 
bewoners van de padkant gereserveerd kan worden. 
 
3.   Verslag vorige vergadering / m.b.t. internet KPN: volgens Thom de Vries stopt ISDN per sept. 
2019. Het gewone internet blijft. 
 
4.   Lopende zaken 
–-  Het ophalen van huisvuil aan de padkant is niet in het geding. G. Opdam, die zijn zorgen 
hierover heeft geuit, zal hiervan op de hoogte worden gesteld ( Irene). 
–- We hebben nog niets gehoord van J. Schram, hoewel hij heeft toegezegd voor 25  april met een 
voorstel te komen. Ook op de mail van Marieke v. Gool heeft hij niet gereageerd. Het matrixbord is 
ook nog niet geplaatst. Jochem bespreekt dit ook met Kor v.d. Velde. 
–- Matrixplannen: wij komen binnenkort aan de beurt voor renovatie/vernieuwing van de 
straatverlichting. 
–- Symposium OV. Overijssel: gaat over de gehele provincie. Het lijkt ons niet zinvol om hier heen 
te gaan. 
–- Vaarsnelheid. Het seizoen is weer losgebarsten en daarmee zijn ook de snelheidsovertredingen op 
het water weer flink toegenomen. Het 6 km bord zal dichter bij het dorp geplaatst worden. Jochem 
overlegt met de PB's van Wetering en Ossenzijl om de krachten te bundelen en hij vraagt aan dhr. 
Kikkert van de Provincie of er evt. contact gelegd kan worden met jachtcharters, of zij hun huurders 
kunnen informeren over de max. snelheid. 
–- Fietspaden. Helen overlegt met Wim Liesker van PB Ossenzijl of we gezamenlijk dit groeiende 
probleem aan de gemeente kunnen voorleggen. Ook de slechte staat van de Stroinkweg moet weer 
onder de aandacht gebracht worden. 
 
5.  Actielijst / De actielijst wordt geactualiseerd na de zomer (September). 
 
6.  Notulen ALV / aanvullende informatie is toegevoegd en Irene zal ze verder uitwerken. 
 
7.  Rondvraag en wat verder nog aan de orde kwam: 
–- De dorpsvisie moet op de agenda voor de volgende vergadering 
–- Jochem plant een datum voor een vergadering samen met Ossenzijl 
–- Helen informeert de bewoners via facebook en website over de mogelijkheid van het aanmaken 
van een MOR. 
 
8.  Sluiting. De volgende vergadering staat gepland op 3 september.      


