
Notulen vergadering Plaatselijk Belang Kalenberg/Hoogeweg op 8 januari 2018 
 
1.  Opening. Aanwezig: Helen, Gerrit, Jochem en Irene. Afwezig met kennisgeving: Jurjen 
 
2. Mededelingen 
– Jochem meldt dat hij met Dirk Wilkens heeft gesproken over  de evt. mogelijkheid om de 
geluidsinstallatie in het KGH aan te passen voor minder goed horenden. 
– Helen neemt contact op met Jurjen of hij flessen wijn kan regelen voor de glasvezelambassadeurs 
 
3.  Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
4.  Verkeerssituatie 
– Irene stuurt relevante notulen en verslagen naar betrokkenen t.b.v. het overleg a.s. 15 januari. 
 
5.  Planning ALV 
– Jochem blijft nog 1 jaar als lid, maar wil graag zijn taak als voorzitter aan een ander overdragen. 
  We bespreken dit punt op de volgende vergadering als we voltallig zijn. 
– Helen vraagt Jan Thomsen  om uitleg te geven over AED op de ALV van 16 maart. 
– Vanwege nog lopende zaken wordt het concept jaarverslag verplaatst naar februari. 
– Bovenstaande geldt eveneens voor de agenda. 
 
6.  Nieuwjaarsreceptie 
– Presentatie Kalenbergs koekje (proeven) wordt verzorgd door bakkerij Strampel. 
– Helen vraagt Loes voor achtergrondmuziek op de Nieuwjaarsreceptie. 
– Thom de Vries houdt een praatje over het Glasvezel, dat er definitief gaat komen. 
– Aan de Glasvezelambassadeurs wordt als dank voor hun inzet een flesje wijn overhandigd. 
– Helen ontvangt de bakker en zorgt voor een presentatietafeltje. 
– Irene doet de muntverkoop bij de deur. 
 
7.  Onderzoek vervoer op afroep: Helen stuurt een enquete hierover door naar de leden. 
 
8.  Lopende zaken 
–  Nog steeds is niet duidelijk of en op welke plaatsen de fietspaden in 2018 worden hersteld. 
Wellicht weet Jurjen meer, als hij naar de gemeentevergadering is geweest. 
– Hoog Overijssel krijgt geld van PB Wetering en Kalenberg (en evt. Ossenzijl). We overhandigen 
dit tijdens de ALV aan iemand van de organisatie, Wim Liesker wordt gevraagd wie dat moet zijn. 
We proberen de krant er bij te halen om het item nog eens extra onder de aandacht te brengen. 
 
9.  SBB terrein 
– N.a.v. de informatie die Herman ons heeft gestuurd worden Herman en Aletta uitgenodigd voor de 
volgende vergadering. 
 
10. Rondvraag 
– Helen geeft aan dat een aantal leden de contributie nog niet heeft betaald. We kunnen dit tijdens 
de A.L.V. nog even onder de aandacht brengen. Na de ALV verdelen we de lijst. 
– Helen stelt voor nieuwkomers te verwelkomen met een kleine attentie cq welkomstpakketje. 
We zoeken een geschikte kandidaat die dat voor ons wil doen, Helen benaderd Margriet Wegstapel 
hierover. 
– De groep jongeren die in de nieuwjaarsnacht succesvol een gezamenlijk vuurwerk hebben 
georganiseerd krijgen tijdens de ALV de complimenten van PB. 
 
10. Sluiting om 21.45. Volgende vergadering is op 5 februari 



 
 
      
 
      


