
Bespreekverslag PB de Vecht eo, 3 maart 2016 

Aanwezig: Frans, Gerrit Jan, Bjorn, Marijke, Wilma
Afwezig mk: John
Koffie: 10

1 Verslag vorige vergadering: 
 Verslag is akkoord, op onderdeel nieuwjaarsborrel na. Iedereen heeft vorige vergadering al 
betaald.  

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

3 Ingekomen post
- oproep verkeersvrijwilligers
- verslag informatiebijeenkomst maatschap Kluin 

4 Verkeersveiligheid
Nav herinrichtingsplan en de vragen die individuele inwoners ons stellen: 

-We hebben de gemeente gebeld om te vragen wat de stand van zaken is en wanneer 
mensen een antwoord zouden krijgen op hun ingezonden formulier. Dat zou binnenkort gaan
plaatsvinden. Diezelfde week publiceert de gemeente de plannen op internet. De inzenders 
kregen enkele dagen daarna bericht. 
- In de reactienotitie staat dat er in december overleg is geweest met PB, dat is niet waar. 
- Gemeente heeft plannen op internet gepubliceerd, daarna de inzenders van een formulier 
beantwoord. 
Samengevat: De communicatie met de gemeente is niet naar onze tevredenheid. Niets 
nieuws onder de zon, maar leuk is anders. 

5 Omgevingsfactoren
Klompenpad: Op de website is een oproep gedaan voor vrijwilligers > Wilma ism Alex.
Wilma is zelf ook vrijwilliger, voor het stuk van manage t/m Lochemsestraat. de route is 
onlangs door haar gelopen en onvolkomenheden zijn aan Alex doorgegeven. 

Informatieavond Kluin - nav de uitbreidingsplannen van de maatschap Kluin aan de 
Bekendijk, is PB door bezorgde buurtbewoners gevraagd om ook naar de voorlichtingsavond
te komen, die Kluin ism gemeente heeft georganiseerd. Wij zijn als toehoorder aanwezig 
geweest, dwz dat wij alleen luisteren en geen partij zijn. Plaatselijk Belang is er het 
plaatselijk belang en niet voor individuele belangen, want het belang van de ene inwoner kan
haaks staan op het belang van de andere bewoner.

6 Ledenadministratie
- contributie 2015 is geïnd, in de zomermaanden zal de nieuwe factuur weer rondgestuurd 
worden. 

7 Dorpsvisie / bestemmingsplan
Sloop van molenstomp is in gang gezet, er staat nog een kleine rand, conform afspraak. Wat
er verder gaat gebeuren, is niets over bekend. We wachten het af. 

8 Vliegveld

1



- 

9 WMO 
- afwachten respons pannekoekendag St Antoniusschool
- we gaan nog contact hebben met PB Nijbroek om ervaringen uit te wisselen 
- Wilma belt Janny Roeterd om haar en Marie Balk uit te nodigen voor de volgende 
vergadering. Janny en Marie leiden de Soos en we zijn benieuwd naar hun opvattingen over 
behoefte onder ouderen als het gaat om WMO-zaken.  

10 Schoolplein. 
Nieuwe plan is ontwikkeld en gepresenteerd. John zit namens PB in PR commissie. Wilma 
vraagt John of er al iets te melden valt. 

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

12 Actiepunten. 

Nr. Actiepunt Actie
1 Check John subsidie Rabo Kerstboom GJ
2 draaiboek kerstboom GJ
3 Janny Roeterd bellen - wmo Wilma 
4 contact PB Nijbroek GJ
5 plan schoolplein John vragen Wilma 
6
7
8 
9 

Rondvraag 

- Sloten onderhoud: Gerrit Jan heeft contact gehad met de gemeente Voorst. Zij hebben een 
brief gestuurd naar het waterschap met het verzoek de sloot op De Vecht onveranderd te 
laten, omdat hier ook hemelwater op geloosd wordt. Als het waterschap hier niet in meegaat,
dan heeft de gemeente aangegeven de verantwoordelijkheid van het onderhoud op zich te 
nemen. Gerrit Jan informeert aanwonenden

- Volgende vergadering: dinsdag 5 april 
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