
Verslag vergadering PB op maandag 30 november 

 
1.   Opening 

 

2.   Mededelingen 

      Helen: 

      – er is een bord geplaatst op de loswal door de aannemer, met verzoek de opstap 

         vrij te laten. 

      – heeft contact gehad met Eric Jonk over de steumast (hij is er mee bezig). 

 

3.   Verslag vorige vergadering goedgekeurd. 

 

4.   Stichting Weerribben-Wieden 

      Nog geen statuten ontvangen van Hans van der Blom (vert. st. WW voor de Wieden). 

      Bestuursleden zijn W.A. verzekerd middels een collectieve verzekering van de gemeente. 

      Jurjen zoekt contact met de PB's van Wetering en Ossenzijl om onze deelname, die ter discussie 

      staat, te bespreken. Ook Aaldert Muis, onze voor te dragen kandidaat, wordt hiervoor 

      uitgenodigd. Jurjen en Gerrit gaan dit gesprek aan, Irene zal dit notuleren. 

 

5.   Fietspad: vordert voorspoedig. Helen is contactpersoon en zorgt er voor dat alle informatie 

      bekend wordt via soc.media. De communicatie werkt prima. 

      Kalenbergerpad: We hebben overleg met de gemeente op 14 december over o.a. de breedte van     

      het pad. 

 

6.   Op maandag 14 december om 15.00 uur vindt er overleg plaats tussen een aantal betrokkenen     

      van de gemeente en Plaatselijk Belang over alle lopende zaken en de te plaatsen infoborden 

      van St. WW. 

 

7.   Laadpalen: Zijn zonder overleg geplaatst op een andere plek dan waar we ze hebben willen. 

      Wordt besproken op 14 december. 

 

8.   Actiepunten: 

      – Verkeersituatie. Wordt besproken op 14 december. 

      – Bord parkeerverbod. Tijdelijk bord geplaatst door de aannemer. 

 

9.   Rondvraag 

      Helen:  AED electrodes moeten vervangen. Akkoord en Jan Thomsen kan dat gaan regelen. 

      Irene: Stelt voor een twee-jaarverslag te maken dat begin januari digitaal naar de leden kan,        

      omdat de volgende ALV w.s. ook uitgesteld moet worden. 

      Helen: Stelt voor een Nieuwjaarsgroet te bezorgen bij de inwoners. Deze zal aangevuld worden              

      met informatie over o.a. het op de site geplaatste jaarverslag. 

 

10. Sluiting. 

      Volgende vergadering is op maandag 4 januari. 

 

    


