
Notulen bestuursvergadering PB op maandag 6 november 2017 

 
1.   Opening door Jochem 

 

2.   Mededelingen 

– Bericht van Norwell outdoor fitness of we interesse hebben in een fitness park.  Geen interesse! 

– Helen heeft 1/3 betaald aan hoog Overijssel voor de flyers. 

– Helen meldt dat de notulen van de ALV op de website zijn geplaatst. 

 

3.   Verslag vorige vergadering. 

Verslag van de vergaderingen voortaan eerst in concept versturen. 

 

4.   Verkeerssituatie Kalenberg Zuid. 

– Vanwege de nodige miscommunicatie met actiegroep en gemeenteambtenaren verplaatst naar een 

nader te bepalen datum. Irene regelt een nieuwe afspraak. 

 

5.  Evaluatie ALV. 

– Geslaagde en goed bezochte avond (w.s. ook door de belangrijke onderwerpen). 

– Uit de hand gelopen discussies zo mogelijk eerder afkappen. 

– Herman Hoogstraat is inmiddels weer in overleg met P. Wiechman van SBB n.a.v. de uitslag van 

de enquete. 

 

6.  Subsidieregeling. 

– Helen vraagt voor 20 november subidie aan bij het Kerspel. 

– Er wordt voorgesteld bij de gemeente aanvraag te doen voor een bankje bij de speeltoestellen. 

 

7.  Aandachtspunten. 

– Hoog Overijssel: Jochem stelt voor evt. geld beschikbaar te stellen aan Hoog Overijssel om de 

juridische procedures te bekostigen. Hij neemt contact op met de voorzitters van PB Ossenzijl en 

Wetering of zij hier aan mee willen doen (voorstel 1000,-). 

– Glasvezel: Het is nu afwachten tot 18 december of de 50% gehaald wordt. Thom de Vries gaat 

alle huizen langs om iedereen te informeren. Er wordt een overzicht gemaakt van de diverse 

providers zodat men makkelijker een keuze kan maken. 

– AED. Jan Thomsen had wat meer tijd nodig. Zijn presentatie is verplaatst naar de volgende ALV 

 

8.  Lopende zaken. 

– Lantaarnpaal op Noord. Helen heeft nog geen reactie ontvangen van J. Bisschop. Zij probeert het 

opnieuw en stuurt ook een kopie naar de contactambtenaar (Kor v. d. Velde). 

– Jochem neemt contact op met Kor v.d. Velde over: Klinkers Stroinkweg, Brug Heuvenweg, 

fietspaden (zijn er al concretere plannen), en de moeizame communicatie met J. Schram m.b.t. de 

verkeersituatie. Tevens zal hij bespreken of er mogelijk een lantaarnpaal bij zou kunnen komen 

t.h.v. Lammert koning en of er verlichting kan komen bij de vuilcontainer. 

 

9. Rondvraag. 

– Helen stelt voor om weer een Nieuwjaarsreceptie voor de leden te organiseren. We gaan voor 

vrijdag 12 januari. Irene neemt contact op met Gerda voor de zaal.   

– Op de volgende vergadering van 4 december zullen we een datum plannen voor de volgende ALV. 

 

10. Sluiting om 21.13 


