
Notulen bestuursvergadering PB op maandag 5 februari 2018 
Aanwezig: Herman Hoogstraat en Aletta Jongschaap (ivm SBB terrein), Jochem, Jurjen, Helen en 
Irene 
Afwezig met kennisgeving: Gerrit 

 
1.  Opening 
 
4.  Herman en Aletta zijn uitgenodigd ivm de plannen rond het terrein van SBB. 
     Hoewel SBB ons heeft willen betrekken bij de plannen rond de herindeling van het terrein   
     en heeft toegezegd de door verkoop van de percelen beschikbaar gekomen gelden in te zetten                          
     voor Kalenberg gaan ze op geen enkel voorstel van onze kant in en lijken zij zeker geen         
     concessies te willen doen. Herman stelt een kritische brief op namens PB en stuurt deze naar 
     SBB en daarna gaat het verhaal naar alle fracties binnen de gemeente. 
 
2.  Mededelingen 
 -   Er is een lantaarnpaal geplaatst op de loswal tegenover noord 5. 
 -   De betrokken bewoners zijn er erg blij mee! 
 
-   Jochem heeft nog geen antwoord gekregen van Wim Liesker op de vraag wat voor 
     consequenties het voor PB zou hebben als wij als mede-eiser zouden fungeren bij 
     juridische procedures. Hij stelt ook voor om te proberen ook andere PB's ons voorbeeld 
     te laten volgen door geld te doneren voor Hoog Overijssel. 
 
-   Er is een uitnodiging van RTV-SLOS voor een informatieavond op 28 februari. 
 
-   Een grote meerderheid van de Kalenbergers heeft gekozen voor het Turfje als mogelijk 
     Kalenbergs koekje. Een aanpassing, vooral qua kleur (nootjes en chocolade ipv poedersuiker), 
     zou beter zijn. We wachten het antwoord van de bakker af. 
 
3.  Verslag vorige vergadering goedgekeurd. 
 
5.  ALV 
 -  Jochem heeft Jan Hanskamp, onze vertegenwoordiger in het overlegorgaan Weerribben 
     Wieden, uitgenodigd om hier iets over te vertellen. 
–   Fred van der Ende vertelt over de toegangspoorten. 
–   Jan Thomsen gaat ons inlichten over de AED. 
–   Kascontrole (Jan Thomsen en Dirk Wilkens)vind plaats op 20 februari bij Helen. 
–   Vanwege het vertrek van Jochem over een jaar zoeken wij een nieuw bestuurslid. 
     Jurjen denkt na over de overname van het voorzitterschap. 
 
6.  Verkeerssituatie 
–  Samen met Marieke en Leonie hebben wij ter plekke de situatie bekeken en een plan opgesteld 
    dat door hen verder is uitgewerkt. Er is nog twijfel over het plaatsen van bloembakken, we 
    denken dat de veiligheid voor de fietsers hierdoor in het geding komt. 
    Jurjen stelt voor als aanvulling evt. nog een 50 km aanduiding op het wegdek aan te 
    brengen en ipv een bloembak evt. visuele drempels. 
    Jochem, Irene en één van de dames gaan het plan voorleggen aan J. Schram, Irene maakt een 
    afspraak. 
 
7. Vervoer op afroep. 
    Nog geen terugkoppeling gehad. 
 



8.  Lopende zaken 
–   Het geld aan Hoog Overijssel is overgemaakt door de 3 PB's. Jochem overlegt nog even hoe het 
     officieel aangeboden gaat worden. 
     We hebben het idee dat er al regelmatig laag gevlogen wordt. Jurjen zoekt uit of je hier melding 
     van kunt maken. 
 
9.  Subsidie HGV. 
     Verzoek wordt ingewilligd. 
 
10. Rondvraag 
–    Dinsdag 6 maart moet de uitnodiging voor de jaarvergadering rondgebracht worden. 
–    Irene maakt het jaarverslag en stuurt het rond ter controle cq aanvulling. Eind februari kunnen 
      verslagen, agenda en notulen naar de drukker. 
 
11.  Sluiting 
                              
     
 
   


