Notulen vergadering Plaatselijk belang op maandag 7 januari 2019
1.

Opening / Iedereen is aanwezig.

2. Mededelingen
– We hebben een brief ontvangen van Henk en Ingrid n.a.v. de A.L.V. Irene stuurt een reactie
– Er is nog geen reactie gekomen n.a.v. de melding van een slechte brugopgang bij Noord 29. Irene
zal een MOR sturen.
3. Verslag vorige vergadering
–Gerrit heeft de politieke mark bezocht maar heeft nog geen antwoord op de vraag wat er met de 1
½ miljoen is gebeurd en waarom er geen jaarverslagen zijn. Hij heeft Dhr. Boxum gesproken en die
gaat het uitzoeken.
– Irene heeft inmiddels contact gehad met Ali Nijmeijer n.a.v. de onjuiste informatie in de
Steenwijker Expres over het aanplanten van Fruinen. Alles is opgehelderd.
– Aansprakelijkheidsverzekering: Helen moet er nog achteraan.
4. ALV
– 12 April is vastgelegd.
– Jochem vraagt een spreker namens SBB
– We vragen geen spreker van de provincie mbt de gronden langs de gracht, maar willen iemand
uitnodigen tijdens een gewone bestuursvergadering.
– Helen stelt voor om Jacob Ponstein als spreker uit te nodigen namens Marketing Oost. Zij zal dat
regelen.
5. Kerspel
– We zijn vergeten subsidie aan te vragen bij het Kerspel. Gelukkig hebben zij toch 250,overgemaakt. Helen zal de subsidie voor volgend jaar in november aanvragen, Gerrit helpt haar
herinneren.
6. Lopende zaken
– Verkeerssituatie Zuid
We komen geen stap verder met de gemeente. Jurjen gaat contact zoeken met de provincie.
Irene stuurt een mail naar Marieke dat we ons beraden over een volgende stap.
– Matrixplannen
Jurjen heeft gebeld over de straatverlichting maar nog geen bericht ontvangen van K. van der Velde.
Hij neemt opnieuw contact op want we willen graag duidelijkheid voor de volgende ALV.
– Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op vrijdag 11 januari. Inloop vanaf 20.00 uur.
We bieden iedereen koffie met een koek aan en twee consumpties met een borrelgarnituur.
Jurjen heet iedereen welkom en introduceert de spreker (Collin Hoek namens de Historische
vereniging), die rond 21.00 uur een presentatie zal geven.
7. Nieuw bestuurslid
Jochem gaat Peter Jongschaap vragen.
8. Rondvraag
– Helen vraagt zich af of de contributie omhoog moet. We besluiten het niet te doen. We hebben
voldoende financiele middelen.
– Gerrit: Jaarwisseling is goed verlopen. Mooi initiatief van de jeugd.
9. Sluiting. Volgende vergadering is op maandag 4 februari.

