
Bespreekverslag PB de Vecht eo, 2 februari 2016 

Aanwezig: Frans, Gerrit Jan, Bjorn, John, Marijke, Wilma, Irene Luikxs
Koffie: 7

1 Verslag vorige vergadering: 
 Verslag is akkoord, op de puntjes op de o in de naam van Bjorn na. 

2 Mededelingen
- kosten nieuwjaarsborrel voldoen bij John. 
- facturen kerstboom zijn binnen, verzamelnota maken voor subsidie Rabobank. Actie Bjorn 
en John, Wilma kijkt of er nog verzamelnota is van vorig jaar. 

3 Ingekomen post
- 

4 Verkeersveiligheid
Het plan herinrichting is gepresenteerd aan inwoners De Vecht. Aanvullende vraag van 
gemeente (over het polsen van inwoners nav de uitslag van de informatieavond) roept 
discussie op, mn over de rol, taken en verantwoordelijkheden van PB enerzijds en gemeente
anderzijds. Wie moet waar een uitspraak over doen? PB is van mening dat de opkomst 
tijdens de avond goed was en dat de uitkomst representatief te noemen is. Verschil van 
mening, smaak en persoonlijke belangen zorgen er voor dat er nooit een voorstel kan komen
waar iedereen het 100% mee eens is. PB heeft de gemeente geadviseerd om in haar besluit 
de veiligheid als uitgangspunt te nemen en het dorpsvisieplan te raadplegen (noot: van het 
bestaan van dit plan was niet iedereen bij de gemeente op de hoogte). Daarnaast heeft 
Frans nog een expert geraadpleegd en de reactie van de expert is meegestuurd naar de 
gemeente, evenals de opmerkingen van ondernemers over planning werkzaamheden en 
bereikbaarheid. 

5 Omgevingsfactoren
Klompenpad met contactpersoon staan vermeld op website. Actie sluiten. 
Naschrift: er is ook een oproep gedaan voor vrijwilligers > Wilma ism Alex. 

6 Ledenadministratie
Acties 2015 afgerond. Actie sluiten 

7 Dorpsvisie / bestemmingsplan
We worden goed en frequent op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. Plan is dat na 
de carnaval gestart wordt met de sloop. Eea is afhankelijk van de asbestsanering. Naschrift: 
sloop is begonnen. 

8 Vliegveld
- 

9 WMO 
Vanuit de Antonius school is gevraagd om medewerking bij de organisatie van de nationale 
pannenkoekendag. Dan bakken leerlingen pannenkoeken voor senioren uit de buurt. De 
uitnodiging zal mede namens PB verzonden worden naar de leden. We willen ook graag op 
de hoogte gehouden worden mbt animo; het kan een graadmeter zijn voor de behoefte van 
senioren voor specifieke activiteiten. 
- Verder blijft dit agendapunt een van de speerpunten voor 2016. Inventariseren / 
onderzoeken van behoefte inwoners en mogelijkheden tot samenwerking met andere pb's in 
de directe omgeving. 
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10 Schoolplein. 
Nieuwe plannen worden ontwikkeld, nieuwe commissies zijn opgericht. Oa de PR 
commissie, waarin John namens PB zit en Maurice ten Have namens de kerk. Schoolplein 
gaat op de schop. Vraagstukken die voor PB relevant zijn is m.n. de aansprakelijkheid buiten
schooltijd. 

11 Kerstboom
Zie mededelingen. Volgende vergadering spreken we het draaiboek door om te kijken waar 
aanvullingen nodig zijn. 

12 Actiepunten. 

Nr. Actiepunt statu
s

Actie

1 WMO open Gerrit Jan
2 Schoolplein, speeltoestellen, kerk. 

Eigenaar/verantwoordelijkheden. 
open John

3 Gemeenteraad (molenstomp/woningbouw) open Wilma
4 Onderhoud sloten ivm aankondiging Waterschap open Marijke en Gerritjan
5
6
7
8 
9 

Rondvraag 
- Actiepuntenlijst Punten die nu op de actiepunten lijst staan, zijn vaste agendapunten. 
Volgende keer bespreken wat er op actielijst moet en wat in de notulen. 
- Bijdrage Nieuwjaarsborrel - worden betaald tijdens de vergadering. 

- Volgende vergadering: donderdag  3 maart 
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