
Bespreekverslag PB de Vecht eo, 5 april  2016 

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

1 Verslag vorige vergadering: 
 Verslag is akkoord, Bjorn plaatst het op de site.  

2 Mededelingen
- facturen kerstboom zijn binnen, verzamelnota maken voor subsidie Rabobank. Actie Bjorn 
en John 

3 Ingekomen post
uitnodiging gemeente Dag van het Wonen - praten over woonvisie 19/4  - Wilma gaat
uitnodiging gemeente Voorst - transities / kantelen / WMO 20/4 - Gerritjan en Frans gaan.

4 Verkeersveiligheid
Nav herinrichtingsplan: communicatie met / vanuit gemeente blijft summier, niet naar 
tevredenheid. Wilma informeert naar stand van zaken. 

5 Omgevingsfactoren
- 

6 Ledenadministratie
- 

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  nog maar even af. 

8 Vliegveld
Gerritjan en Marijke zijn naar bijeenkomst in gemeentehuis geweest. Platform Vlieghinder 
Teuge heeft hier succesje geboekt. Nav zal provincie nader onderzoek doen. In mei is er een
vervolg. 

9 WMO 
- afwachten respons pannekoekendag St Antoniusschool
- we gaan nog contact hebben met PB Nijbroek om ervaringen uit te wisselen 
- volgende vergadering is Janny Roeterd e.a. (soos) aanwezig om ervaringen uit te wisselen 

10 Schoolplein. 
Nieuwe plan is ontwikkeld en gepresenteerd. 

11 Kerstboom
Datum is bekend: zaterdag 10 december
Koor wordt vastgelegd. 
Volgende keer draaiboek doornemen. 
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12 Rondvraag 
- brief aanwonenden rondom ontwikkelingen onderhoud sloten is verzonden door GJ. 
- brief waterschap is nooit antwoord op gekomen, wordt vervolgd (GJ)
- brandput Kerkstraat, wie doet onderhoud? (GJ) 

13 Actiepunten. 

Nr. Actiepunt Actie
1 Verzamelnota Kerstboom > Rabo John / Bjorn
2 draaiboek kerstboom GJ
3 contact PB Nijbroek GJ 
4 Bertina Vink vragen ervaring p-dag Wilma 
5 bijeenkomst gemeente transformatie prev GJ / Frans
6 bijeenkomst gemeente woonvisie Wilma 
7 informeren stavaza herinrichting Wilma 
8 brandput onderhoud GJ
9 

- Volgende vergadering: dinsdag 2 mei (ivm donderdag 5 mei)  
- 8 koffie 
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