Notulen bestuursvergadering Plaatselijk Belang Kalenberg-Hoogeweg dd. 7 november
2016
Aanwezig: Jochem Lenstra, Geert Dentro, Helen Brouwer, Gerrit Dolstra, Dirk Wilkens en
Irene van der Luit.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Burgerschouw. Op de app wordt Kalenberg niet genoemd. Helen heeft dit aangegeven bij de
gemeente. Kalenberg is op dit moment (nog) geen schouwlocatie. Gemeente zal kijken of
Kalenberg representatief is om te schouwen. Schouwen is het oordelen over openbare locaties
en voorzieningen.
Infopaneel is door Aletta Jongschaap herschreven. Nieuwe concept tekst is inmiddels gereed
en wordt door ons goed gekeurd.
Helen is naar een duurzaamheidsproject van de aardehuizen in Olst geweest. Was zeer
inspirerend.
4. Ingekomen post
Gegevens bewonersenquete is vandaag via mail ontvangen en aan iedereen doorgestuurd.
5. Actiepunten
Herman Hoogstraat geïnformeerd over het standpunt van het bestuur over de Campers op de
parkeerplaats. Herman vraagt dit punt te agenderen voor de ALV. Bestuur hiermee akkoord.
Carbidschieten. Antwoord is naar de gemeente gemaild. In cc aan de bestuursleden
Riolering ligt stil. Er is een timer geïnstalleerd en er wordt nu gewacht op regen om te kunnen
meten hoe vaak de overloop in werking treedt.
Huisartsenpost. Nog geen contact gezocht.
Toezicht op hard varen. Jochem neemt contact op met de provincie.
Matrix dorpsplannen. Grastegels doorgeven aan de gemeente.
Contactgegevens doorgeven aan gemeente. Actie Helen.
6. Kosten ouderenbijeenkomst
Besloten wordt de kosten van de bijeenkomst wederom te vergoeden.
7. Glasvezel
Nieuwsbrief met huidige stand van zaken. Kleine vertraging. 1 e kwartaal start de
vraagbundeling gedurende ongeveer 6 weken. Contracten worden aangeboden en moeten
worden getekend. Project van CIF en Rendo.

Actie voor alle bestuursleden om buren te enthousiasmeren en hun e-mailadres door te geven
aan Thom de Vries (thomdevries@hotmail.com).
Thom gaat nieuwe brief verspreiden met het verzoek aan de inwoners zich aan te melden.
8. Dorpsvisie
Besproken en nieuwe onderwerpen volgende keer bespreken.
9. Rondvraag
Geen.
10. Sluiting
Volgende vergadering om 12 december. De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Actiepunten
Riolering: Jochem
Huisartsenpost. Geert en Irene
Toezicht op hard varen: Jochem
Datum Burgerschouw: Helen

