
Verslag vergadering PB op maandag 7 maart 2022 
 
1.    Opening 
 
2.    Mededelingen 
       Nora van Oord brengt verslag uit van haar werkzaamheden voor PB: 
       Zij heeft villapark Waterstaete in Ossenzijl bezocht om onze zorgen uit te spreken over de 
       toenemende overlast van te hard varende sloepjes. Zij heeft de indruk dat er serieus met dit   
       probleem wordt omgegaan maar dat neemt niet weg dat het een toenemend probleem is dus we 
       zullen zo veel mogelijk het contact moeten blijven zoeken met Waterstaete. 
       Verder heeft zij samen met Peter Jongschaap een inventarisatie gedaan van de onveilige 
       plekken langs het fietspad vanwege de spaarzame verlichting. Wij wachten nog op een reactie   
       hierop. 
       Voorts is Nora bezig met een update van de ledenadministratie. Veel leden zijn niet meer 
       bereikbaar omdat zij vanwege de komst van glasvezel zijn overgegaan op een andere provider. 
       Wij danken Nora hartelijk voor haar inzet voor PB. 
    
       Irene heeft Pieter de Haan gevraagd of hij interesse heeft voor een bestuursfunctie bij PB. 
       Hij wil zijn kennis als jurist graag inzetten voor PB, maar  niet in de functie van voorzitter, 
       omdat hij niet permanent woonachtig is in Kalenberg. Dat geeft ook problemen bij deelname   
       aan vergaderingen. We houden contact en kijken wat de mogelijkheden zijn.    
 
3.    Verslag vorige vergadering / goedgekeurd. 
 
4.    A.L.V. 
      Gepland op 1 april / Helen en Irene maken agenda en uitnodiging die via de mail verzonden 
      zal worden. 
 
5.    Inwonersvertegenwoordiging 
       Helen, Gerrit en Peter gaan naar de kennismakingsbijeenkomst (15 maart in Scheerwolde) 
       met de nieuwe vertegenwoordigers. 
 
6.    Lopende zaken 
       -renovatie bruggen / staat gepland voor april 
       -steunmast / loopt nog. Gemeente en Maatschappij zijn aan zet en zullen de inwoners informe- 
       ren. 
       -overlast sloepen Waterstaete / Nora heeft een gesprek gehad met Janneke van Hoorn (zie 
       mededelingen). 
       -schouw met W. Prinsen op 9 maart / Peter en Irene gaan mee. We bekijken de aandachtspunten 
       per fiets. 
        
7.    Rondvraag 
       Wat is de status van de Wicher molen? (is nog geen antwoord op gekomen) 
      
       Irene geeft aan dat ze zich niet herkiesbaar stelt voor een volgende termijn, maar stapt pas op 
       als er een vervangend bestuurslid is gevonden en ingewerkt. 
 
8.    Sluiting  / volgende vergadering gepland op 11 april. 


