
Bespreekverslag PB de Vecht eo, 3 december  2015 

Aanwezig: Frans, Gerrit Jan, Bjorn, John, Marijke, Wilma 
Koffie: 6

1 Verslag vorige vergadering: 
 Verslag is akkoord. 

2 Mededelingen
Factuur kosten overleg kernenteam is verzonden naar gemeente Voorst

3 Ingekomen post
Uitnodiging presenatie woonvisie gemeente Voorst.

4 Verkeersveiligheid
Binnenkort wordt plan herinrichting gepresenteerd aan inwoners De Vecht. 

5 Omgevingsfactoren
Fietspad van Beemterweg - Lochemsestraat. Vergunning is verleend, maar het verhaal gaat 
dat het voorlopig niet doorgaat. Geld is op. 

6 Ledenadministratie
Herinneringen zijn verzonden 

7 Dorpsvisie / bestemmingsplan
Afspraak met wethouder heeft plaatsgevonden, molenstomp wordt afgebroken. Vanuit de 
gemeente is het aanbod gedaan om mee te denken over de invulling van het restant. Dat 
stellen wij op prijs, maar we willen daar geen partij in zijn. Voorstel naar gemeente zal zijn 
dat ze zelf een uitnodiging tot meedenken plaatsen, bv in Voorster Nieuws. 
Sloop voor de kerstdagen zal niet gaan, ivm aanvraag vergunningen asbest en 
flora/faunawet. 

8 Vliegveld
- 
9 WMO 
Er is contact met de belangenverenigingen in Nijbroek en Beemte Broekland. Er zal meer 
contact zijn om te leren van elkaars ervaringen. Onderwerp blijft in 2016 onze aandacht 
krijgen. 

10 Schoolplein. 
Zie ook punt 4: we wachten verslag Kernenteam af, waar ook dit onderdeel besproken is. 

11 Kerstboom
Subsidie door Rabobank is toegezegd
Vergunning evenement is verleend 
Verder: zie draaiboek. 
Zie voor verdere actie het draaiboek.
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12 Actiepunten. 

Nr. Actiepunt statu
s

Actie

1 Draaiboek “kerstboom” open open Gerritjan

2 Schoolplein, speeltoestellen, kerk. 
Eigenaar/verantwoordelijkheden. Discussie over 
de “oversteekplek v/d schoolkinderen”

open John

3 Gemeenteraad (molenstomp/woningbouw) open Wilma
4 Onderhoud sloten ivm aankondiging Waterschap open Marijke en Gerritjan
5 WMO open Gerritjan
6 Verkeersveiligheid open Marijke
7 contact naburige belangenverenigingen gerrit jan / wilma 
8 vermelden coordinator klompenpad op site bjorn 
9 acties ontsteken kerstboom - zie draaiboek allen 

12 Rondvraag
Verslag jaarvergadering: geen opmerkingen, Bjorn plaatst deze op de site. 

Nieuwjaarsborrel 15 januari 2016 bij De Groot. Uitgenodigd worden de vrijwilligers die ons 
afgelopen jaar hebben geholpen. 

Eerstvolgende vergadering donderdag 4 februari 2016
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