
Notulen vergadering Plaatselijk Belang op 4 december 2017 
 
1.   Opening 
 
2.   Mededelingen 
– Wegens succes vorig jaar plannen we weer een Nieuwjaarsreceptie op 13 januari. 
–Helen, Gerrit en Jurjen zijn naar een bijeenkomst geweest over de visie op het OV. De behoefte 
van 3 groepen (toeristen, jongeren en ouderen) wordt geinventariseerd en daarvan zal een    
mobiliteitsplan gemaakt worden. 
 
3.  Verslag vorige vergadering. Geen opmerkingen. 
 
4.  Verkeerssituatie Zuid. 
–Overleg met betrokkenen en gemeente is gepland voor 15 januari om 20.00 uur. Irene stuurt info 
en notulen van de vergadering van 3 april en maakt een afspraak met Gerda. 
 
5.  Planning ALV. 
–Jochem is aftredend maar overlegt nog met zijn 'achterban' over evt. herkiesbaarheid. 
–Jan Thomsen wordt gevraagd om uitleg te geven over de AED. 
–Irene maakt een concept jaarverslag. 
–Jan Hanskamp wordt uitgenodigd (Jochem?) om te spreken over NPWW. 
–We gaan aan de leden voorstellen om niet-leden niet meer uit te nodigen voor de    
ledenvergadering en aanwezige niet-leden vragen om lid te worden. 
–De definitieve agenda voor de ledenvergadering wordt vastgesteld op de volgende vergadering   
8 januari. 
–Irene vraagt aan Gerda of het KGH beschikbaar is voor de Ledenvergadering op 16 maart. 
 
6. Nieuwjaarsreceptie. 
–Helen neemt contact op met Henk over de traktaties en maakt een uitnodiging. 
– Datum en tijdstip: zaterdag 13 januari  van 20.00 tot 22.00 uur. 
 
7. Aandachtspunten. 
– Hoog Overijssel. Jochem heeft voorgesteld om 1000,- euro te doneren aan Hoog Overijssel voor 
   onkostenvergoeding, samen met Wetering en Ossenzijl. Wetering doet mee, Ossenzijl heeft nog           
   niet gereageerd. 
– Glasvezel: we zijn in afwachting van de uitslag. Op 18 december weten we of we de benodigde 
   50% aanmeldingen gehaald hebben. 
 
8.  Lopende zaken. 
– Hoewel toegezegd voor 2018 is het nog maar de vraag in hoeverre de renovatie van de fietspaden 
gerealiseerd gaat worden. W.s. staat dit punt op de gemeenteraadsvergadering van 19 december. 
Jochem, Jurjen en Gerrit proberen er heen te gaan. 
– Lantaarnpaal op Noord gaat er komen, wanneer is nog niet bekend. 
 
9.  Rondvraag. Geen. 
 
10. We sluiten de vergadering om 21.47. 
 Volgende vergadering staat gepland voor 8 januari.   
 


