
Notulen vergadering PB op maandag 5 november. 
 
1.    Welkom / iedereen is aanwezig. 
 
2.    Mededelingen 
 
–-In de stentor van 10 september staan onjuiste plannen vermeld over het accentueren van de entree 
van het dorp dmv zwarte fruinen. Ook zou er een silhouet van een ree geplaatst worden. Dat laatste 
is als voorstel door ons ingediend, maar we vinden het vreemd dat wij hierover niet zijn ingelicht 
door de gemeente. 
 
–-Onze aansprakelijkheidsverzekering is door de Rabobank geroyeerd i.v.m. te late betaling. 
Helen vraagt aan Kor van der Velde of het nodig is een nieuwe verzekering af te sluiten, of dat 
eventuele schade gedekt wordt door de verzekering van de gemeente. 
 
3.   Verslag vorige vergadering 
 
–-SCIK wordt w.s. opgeheven, of ondergebracht bij Kalenberg.nu 
 
4.   Lopende zaken 
 
–-Jurjen heeft t.g.v. het bezoek van Kor van der Velde en Trijn Jongman een uitgebreide 
inventarisatie / presentatie gemaakt van de slechte staat van onderhoud van bruggen, wegen, 
fietspaden en bermen. Een aantal kritische zaken is inmiddels aangepakt. Helaas zijn er v.w.b. de 
fietspaden die in zeer slechte staat verkeren nog geen concrete toezeggingen gedaan. 
Jurjen stelt voor om borden te plaatsen langs de fietspaden waarop bezoekers worden uitgenodigd 
om te reageren op de slechte staat van de fietspaden. 
 
–-Verkeer: Op korte termijn zal er een visuele vernauwing komen en een adviessnelheid van 50 km. 
 
–-De toegezegde schuilhut blijkt niet meer beschikbaar. Er is een nieuwe toegezegd. Wellicht te 
combineren met een vervroegd te plaatsen toegangspoort. 
 
5.   Rondvraag 
 
–-Helen stelt voor om weer een nieuwjaarsreceptie te organiseren. We gaan voor 12 januari. Irene  
zal informeren bij Henk Slijkhuis of de zaal dan beschikbaar is. 
Jochem zal de Historische vereniging vragen of zij een kleine diapresentatie willen houden. 
 
–-Gerrit vraagt zich af wanneer de nieuwe borden van het Nationaal Park geplaatst gaan worden. 
Hij zal zelf de gemeente hierover bellen. 
 
–-Irene meldt dat ze bij de gemeente melding heeft gedaan  van een aantal defecte lantaarnpalen. 
Sommige zijn inmiddels voorzien van nieuwe lampen, voor andere heeft zij inmiddels een nieuwe 
aanvraag ingediend. 
 
6.  Sluiting. De volgende vergadering is gepland op maandag 3 december. 
 


