Verslag vergadering Plaatselijk Belang 12 februari 2014
1.

Opening
Anton opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Gerrit de Groot is met kennis is afwezig.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3.

Notulen vorige vergadering + actielijst
Geen op of aanmerkingen.

4.

Ingekomen stukken
Samenvatting kleine scholen – doorgemaild
Nieuwsbrief Hartveilig Hardenberg – doorgemaild
De Toren, aanvraag financiele steun – doorgemaild
Liberaal Hardenberg, aanbieding slagroomtaart – v.k.a. (We vragen ons af in hoeverre wij
dingen moeten doen die politiek gekleurd zijn. We besluiten er plekke hier niets mee te
doen).
CU, Noaberschaps- Award – doorgemaild
Afscheidsreceptie Hendrik Mepschen – doorgemaild, geen belangstelling.
Uitnodiging ‘geld maken met de WMO’ – doorgemaild
Uitnodiging nieuwjaarsborrel + nieuwe plannen Ondernemersvereniging – met 4 pers.
aanwezig geweest.
Gem. Hberg, onkostenvergoeding gebiedsgericht werken – Penningmeester
Verhalenboekje met verhalen van inwoners mbt sociaal domein – v.k.a.

5.

Onderwerp ledenvergadering
Nicolien heeft een opzet gemaakt van de uitnodiging, deze wordt goedgekeurd.
We plaatsen de uitnodiging ook dit jaar weer in de Toren. Regina geeft aan dat
haar dochter een maatschappelijke stage moet doen en de uitnodigingen
waarschijnlijk wel wil verspreiden, ze vraagt dit nog na.
Veenlust heeft zelf een beamer, dus hier gaan wij het financieel overzicht en het
reglement op tonen. Nicolien vraagt na of de afvaardiging van de gemeente de
beamer ook nodig is.
Er is nog geen opvolger gevonden voor de functie van secretaresse, er zullen nog
personen worden benaderd.

6.

Verkeersveiligheidacties
Een optie voor de ‘actie duim’ staat op vrijdag 28 maart. Waarschijnlijk wordt de
actie aan de Kanaalweg Oost gehouden, laseren in het 60 km gebied, en laten
stoppen bij de Bo. Wordt vervolgd.

7.

Omroep NOOS
We moeten nog een werkgroep opstellen voor de omroep NOOS. We vragen
NOOS om hier een ‘vacature’ voor op te stellen waarmee wij de mensen kunnen
benaderen.

8.

Huishoudelijk reglement
Anton heeft het huishoudelijk reglement aangepast, we lopen hem ter plekke
samen door en voeren nog wat wijzigingen door. Dit vernieuwde reglement zal
op de ledenvergadering ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

9.

Financiële steun de Toren/Noaberschap award CU
Bij beide ingekomen stukken kunnen verenigingen financiële steun krijgen. We
vragen na of deze stukken ook aan de verenigingen in Bergentheim gestuurd zijn,
zo niet, dan doen wij dat alsnog.

10.

Kascontrole
Alie Klok en Jan Nijenhuis zijn de aangewezen personen. Wilma neemt contact
met hen op.

11.

W.v.t.t.k.
- Jan Veneman heeft een vergadering gehad met een afvaardiging van de
gemeente en Evert Hertsenberg van de Muldershoek. Dit ging over het
toegankelijk maken van het Bremouwersbos voor rolstoelgebruikers. Er is niet
veel geld voor, de gemeente komt binnenkort met een voorstel. Er loopt ook een
project waarbij er kunst in de kernen wordt geplaatst, misschien valt dit met
elkaar te combineren? Jan komt met het voorstel om in het bos een jeu de boules
baan aan te leggen, waarin deze kunst misschien verwerkt kan worden. De
picknickbanken geschonken door Veilig Verkeer Nederland worden daar dan ook
geplaatst.
Wordt vervolgd.
- De picknickbanken zijn binnen, het geld van Veilig Verkeer Nederland nog niet.
- Gillian heeft onderzoek naar het ‘fondsenpotje’ gedaan. Conclusie: Wij zijn al een
vereniging (soort stichting), dus het heeft geen toegevoegde waarde dit alsnog op
te richten. Als we een keer een project krijgen waarvoor we veel geld in moeten
zamelen zouden we dit in zo’n potje kunnen doen, maar nu eerst niet.
- Wilma geeft aan dat er nog steeds 3 bankrekeningen zijn en ze vraagt of ze er 1
op mag zeggen zodat er 1 spaarrekening en 1 lopende rekening overblijft. Dit
wordt goedgekeurd.
- Regina geeft aan dat het punt over de website van de actielijst kan. In de nieuwe
site van Bergentheim zijn deze zaken verwerkt. (marktplaats in Bergentheim,
oproepjes plaatsen enz.)
- Nicolien vraagt of het archief bij Jan mag blijven als hij stopt. Jan vind dit prima.
- Er is postief gereageerd door de ondernemersvereniging op ons voorstel de
bloembakken op het Bastingplein te onderhouden. Anton heeft hierover contact
met Martijn Alfring.
- Via de site is een mail binnen gekomen over het pinautomaat. Deze blijft
voorlopig in het dorp, maar als er een volgende bezuinigingsronde komt kan het
maar zo zijn dat hij alsnog verdwijnt. Daarom een oproep deze pinautomaat in
Bergentheim zoveel mogelijk te gebruiken zodat bij een meting er uit zal komen
dat het de moeite is om deze automaat te behouden.
- Ingrid Franke heeft een mail gestuurd met de mededeling dat er bij de honden
uitlaatstroken bordjes geplaatst worden en dat dit op de site en in de Toren
gepubliceerd gaat worden.

- Anton heeft een update over de Bijenkorf gekregen. 12 van de 14
appartementen zijn inmiddels verkocht. Eerst zullen de appartementen aan de
kanaalkant worden opgeleverd, de rest het einde van het jaar 2014.
Ze vroegen ook waar wij de AED geplaatst willen hebben. Als er een algemene
ingang is willen we deze het liefst binnen hebben. Anton neemt hierover nog
contact op.
- Anton: De contributie is al heel lang 5 euro, laten we dit zo, of gaan we
verhogen? We zijn allemaal voorstander om te verhogen naar 6 euro. Dit voorstel
komt op de ledenvergadering. We zullen dit ook op de uitnodiging vermelden.
Regina haakt hierop in met de terechte opmerkingen dat het nu niet duidelijk op
de site staat waarom mensen lid ‘moeten’ worden van PB, wat is de meerwaarde?
Dit wordt een agendapunt.
12.

Sluiting
De volgende vergadering is de ‘jaarlijkse ledenvergadering’ op woensdag 26
maart om 20.00 uur bij Veenlust.

