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Onderwerpen door bewoners ingebracht
-In Noorderwerf wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Bewoners zouden graag een aanvulling
zien van speeltoestellen en 2 doeltjes. Er zal een inventarisatie plaatsvinden met de bewoners en dan
zal Plaatselijk Belang een plan indienen bij de gemeente.
N.a.v. het verslag: N.a.v. de wegen problematiek in Veenoord verwijst de gemeente de bewoners
door naar de aannemer maar er gebeurt niets. De dorpscoördinator gaat bij de gemeente navraag
doen hoe ver het staat met de klachten.
-Het welkomstbord bij de Noorderkerk kan niet verplaatst worden naar de andere kant van de straat.
De ruimte tussen weg en fietspad is te smal.
Ingekomen Post: Er is een klacht binnen gekomen van een bewoner uit Veenoord over de gaten in
de weg van het Burg. Gratamaplein. Ook is er een boom gekapt bij het achterpad. De mail wordt
doorgestuurd naar de dorpscoördinator.
Mededelingen: Er is een eerste overleg geweest over de plannen bij het sportpark met alle
gebruikers. Er is een lijstje van plannen en ideeën. Er komt een vervolg.
-De Wijkstraat (van Ringlaan – Karel Palmstraat) en de Jagerslaan staan in de planning voor nieuwe
riolering en wegaanleg. De plannen zijn gepresenteerd in de Schalm.
-Voor het Van Gogh Huis komen 6 nieuwe parkeerplaatsen. Deze waren toegezegd door de
gemeente bij de realisering van de Fysiotherapie op de hoek Schooldijk – Vaart ZZ.
Rondvraag: Er is een vraag over het plaatsen van What’s App borden. De vraag is hoever PB gaat
met het bekostigen en plaatsen van deze borden. Dit wordt in de volgende vergadering besproken.
Jaarvergadering:
De voorzitter opent de jaarvergadering.
Jaarverslag secretaris: Er is een aanvulling op het verslag. PB heeft meebetaald aan de hanging
baskets aan de Vaart. Het verslag wordt vastgesteld en het secretariaat wordt bedankt. U vindt het
jaarverslag op de website.
N.a.v.: In mei komt er nieuwe beplanting in de baskets en worden er nog een paar geplaatst bij
leden van de Handels Vereniging.
-De molen Nooitgedacht heeft een aantal nieuwe bestuursleden en er staan voor dit jaar een aantal
activiteiten gepland.
Jaarverslag penningmeester: De penningmeester geeft aan de hand van een diapresentatie een
toelichting op de jaarrekening. Er is nog geen zicht op het nieuwe EOP budget, dus PB zal even
afwachten wat er komt en is terughoudend in toezeggingen.
De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. De heren Kuiper en
Raven worden bedankt. De heer Raven zal volgend jaar samen met de heer Hollander de
kascontrole uitvoeren. De penningmeester wordt bedankt.
Bestuur:. de heer Bolland is aftreden en herkiesbaar. De heren Davids en Schomaker zijn aftreden
en niet herkiesbaar. Mevrouw Terpstra is verhuisd en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de volgende
kandidaten voor om toe te treden als bestuurslid: mevrouw Lanjouw en mevrouw Pronker.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en er wordt geen schriftelijke stemming gevraagd. De
dames Lanjouw en Pronker worden gefeliciteerd met hun benoeming en de heer Bolland met zijn
herbenoeming. De voorzitter bedankt de heer Davids voor zijn inzet en alle werkzaamheden die hij
heeft verricht voor Plaatselijk Belang tijdens de 19 jaar als bestuurslid. De heer Schomaker wordt
bedankt voor zijn vernieuwingen op gebied van de social media tijdens de drie jaar dat hij
bestuurslid was.
Sluiting De voorzitter sluit de bestuursvergadering en dankt ieder voor zijn / haar inbreng.
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