
Notulen ALV Plaatselijk belang Kalenberg 21 maart 2017 

 
1. Opening. 

De voorzitter heet de leden welkom en opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen. 

Volgende bestuursvergadering komt wethouder Dedden op bezoek. Hij krijgt een lijst van 

onderhoudswekzaamheden met prioritering. 

Plannen van Herman hoogstraat mbt het terrein van SBB gaan niet door. SBB keert er terug 

en nieuwbouw is niet haalbaar. Gemeente hecht aan een terugkeer van SBB en onderkent 

geen enkele behoefte aan nieuwbouw in Kalenberg. 

SBB gaat samen met ons kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het terrein. Het is 

de bedoeling om hiervoor een commissie in te stellen. De voorzitter vraagt wie hier 

interesse in heeft. 

 

3. Verslag ledenvergadering van 22 maart 2016 (bijgevoegd). 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

De parkeerplaats voor de camper van Herman Hoogstraat wordt ter discussie gesteld. 

PBK vindt dit geen zaak van PBK. 

De leden wordt om hun mening gevraagd. Er ontstaat een discussie. Er wordt voorgesteld 

een werkgroep in te stellen. 

De achternaam van Madelon in Gerrits en niet Hilgers! 

 

4. Jaarverslag 2016 (bijgevoegd). 

Geen opmerkingen. 

 

5. Financieel verslag 2016 ( bijgevoegd). 

Geen opmerkingen. 

De kascommissie ( Jan Thomsen en Frans Steine) heeft geen verschillen in de kas kunnen 

ontdekken. 

De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid. Jan Thomsen blijft 

en Dirk Wilkens wordt gekozen. 

 

6. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Geert Dentro. 

Hij wordt bedankt voor zijn inzet voor PBB met een flesje en een bloemetje. 

Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Dolstra. 

Gerrit wordt met applaus door de leden herkozen. 

 

7. Stand van zaken Weerribben-Wieden door Herman Hoogstraat. 

Het kernteam heeft een plan ingediend bij de gemeente. Er volgt een presentatie die ook aan 

de gemeenteraad is gegeven. Belangstellenden kunnen de presentatie via voorzitter Jochem 

Lenstra opvragen. 

Wenselijk zou zijn een clean en mean gebied dat binnen de provincie valt om te voorkomen 

dat teveel partijen betrokken worden. 

 

Pauze   



 

8. Concept dorpsvisie. 

De leden wordt gevraagd naar hun mening over de dorpsvisie. 

In grote lijnen gaan zij akkoord, maar enkele op/aanmerkingen zullen door PB besproken en 

zo nodig herzien of aangepast worden. Eventuele suggesties kunnen bij het bestuur nog 

worden ingediend. 

Windmolens zijn er niet gekomen en het boren naar schaliegas evenmin. 

De problematiek rond de uitbreiding en laagvliegroutes van luchthaven Lelystad zal worden 

toegevoegd. Helen geeft een toelichting op de situatie en heeft de gemeente gevraagd een 

bijeenkomst voor de inwoners te organiseren. 

 

9.Glasvezel. 

Thom de Vries heeft in januari een presentatie gegeven. CIF heeft de bijdrage per maand 

verhoogd naar 12,50 en de voorwaarden voor aanleg gewijzigd in andere gemeenten. De 

planning zal niet worden gehaald. 

Het gaat wel gebeuren maar de voorwaarden zullen nog wijzigen. 

 

10. Presentatie website door Susan Oosterlaar. 

Susan presenteert de nieuwe website van Kalenberg.nu. Een website voor en door de 

bewoners van Kalenberg en onze gasten. De website geeft een overzichtelijk inzicht in wat 

er allemaal gebeurt en te doen is in Kalenberg. Een prachtige informatieve site voor 

iedereen. Complimenten voor Susan en Helen.  

 

11. Rondvraag. 

-Waar kunnen we de statuten vinden: Verkrijgbaar bij het bestuur. 

- Hoe en door wie worden de AED 's beheerd en is er een lijst wie dezen kan bedienen? 

   Rolf Rubingh is de beheerder. 

-Kan de gemeente gevraagd worden om grastegels langs de Heuvengracht?      

   Heeft de aandacht en komt op de prioriteitenlijst. 

   Fietspad wordt volgend jaar aangepast. 

   Op en afgang meenthebrug is slecht. Wordt aan gewerkt. 

   Er wordt aandacht gevraagd voor de breedte van het fietspad. 

- Er wordt een opmerking gemaakt over een auto die in de bocht op Zuid gevaarlijk 

   geparkeerd staat. Of hier iets aan gedaan kan worden. Er wordt aandacht gevraagd voor  

   meer geparkeerde auto's aan het Kalenbergerpad. Advies is dit zelf met de buren 

   te overleggen. 

-Iemand stelt voor om afspraken met de gemeente schriftelijk vast te leggen. 

-Er wordt voorgesteld de AED cursussen te herhalen, wellicht door aan te sluiten bij  

   de cursussen van SBB. 

-Aanbevolen wordt de ALV om 20.00 uur te starten. 

-Er wordt te hard gevaren in het dorp. Heeft de aandacht. 

-De aanlegplaatsen langs de Heuvengracht zijn dringend aan een opknapbeurt toe. 

  Ook dit komt op de prioriteitenlijst. 

 

12. Sluiting. 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en biedt de leden een drankje aan.  

               


