
Verslag vergadering PB 7 februari 2022 

 
1.    Opening 

       We verwelkomen Nora van Oort die zich beschikbaar heeft gesteld om projectmatig zich in te 

       zetten voor PB. 

 

2.    Mededelingen 

       Helen heeft de statuten erop nageslagen op zoek naar de status van bestuursleden. 

       Zij hoeven geen permanente inwoners te zijn, maar wel lid van PB. 

 

3.    Verslag vorige vergadering 

       Goedgekeurd 

 

4.    ALV 

       Kan nog niet gepland worden. Hopelijk wel de volgende vergadering. 

 

5.    Inwonersvertegenwoordiging Weerribben Wieden / n.a.v. uitnodiging kennismaking met 

       de nieuwe vertegenwoordigers. 

       Helen stelt voor om eerst voor de algemene bijeenkomst te gaan en voor die tijd inzage te   

       krijgen in Statuten en financieel overzicht. We willen graag deelnemen aan de bijeenkomst 

       waar ook Ossenzijl en Wetering aanwezig zullen zijn. 

       Daarna willen we de plaatselijke problematiek graag tijdens een PB vergadering met een van 

       de vertegenwoordigers bespreken. 

 

6.    Laadpaal  is verplaatst naar de andere parkeerplaats. Uiteraard zonder overleg met PB. 

 

       Steunmast / loopt nog. 

 

       Renovatie bruggen / worden gerenoveerd vanaf april. Er zullen noodbruggen geplaatst worden. 

       De bestrating wordt eerder aangepakt. 

 

       Verlichting / Er komen veel klachten binnen over de slechte verlichting. 

       Peter (zuid) en Nora (noord) zullen de donkere plekken gaan inventariseren en gaan hierover in 

       overleg met Peter de Haan. 

 

       Situatie zuid(weg) / Vraag waar de borden zijn gebleven die geplaatst zouden worden. 

       William Prinsen zal dit voor ons uitzoeken. 

 

7.    Rondvraag / Nora stelt voor om langs te gaan bij Waterstaete (Ossenzijl) om het probleem van 

       te hard varende sloepen te bespreken en  te vragen of de huizen wellicht voorzien kunnen 

       worden van informatie hierover. 

       Nora geeft aan dat zij zich niet beschikbaar stelt als bestuurslid, maar wel af en toe bereid 

       is om ondersteunende werkzaamheden te verrichten. 

 

 

De volgende vergadering is op 7 maart. 

Voor deze vergadering zal ook Pieter de Haan (evt. kandidaat bestuurslid) worden uitgenodigd.       

        


