
Verslag vergadering augustus 

Aanwezig: Frans, Gerritjan, Marijke, Wilma 

Afwezig m.k.: John, Bjorn

1. Verslag vorige vergadering 

2. Ingekomen post 
- kernenteam nodigt zich weer uit: 10 oktober. Tijdstip 20.30 uur, locatie MF 
gebouw. Agenda: LMB-terrein (molenstomp, onderhoud groen, woningbouw), 
WMO / vrijwilligers, onderhoud sloten. 
 - afschrift brief bewoners Weteringserf aan gemeente / IJsseldal mbt 
onderhoud groen. 

3. Mededelingen 
- voorstel reactie op vraag handtekeningenactie inwoners De Vecht. We 
hebben eerder dit jaar handtekeningen en een brief ontvnagen van inwoners 
van De Vecht, die vermoeden dat er scheuren in hun huizen zijn ontstaan nav 
de werkzaamheden van de bouw van de huizen op het voormalig LMB terrein 
(heien) en men heeft vrees dat er bij de volgende nieuwbouw weer geheid 
gaat worden en er meer schade ontstaat. De brief met handtekeningen is in 
ons bezit en in de contacten die we hebben die over woningbouw gaan, is dit 
ter sprake gebracht. Er is echter nog geen huis verkocht, dus ook nog geen 
bouwplannen. We brengen dit ook in tijdens het Kernenteam. 

4. Verkeersveiligheid
 - 

5. Omgevingsfactoren
- 

6. Ledenadministratie
Stand van zaken - Marijke / Wilma. Marijke heeft administratie van John 
overgenomen, er ontbreken nog een paar afschriften. Als deze binnen zijn, 
kan alles bijgewerkt worden. Wilma verzend facturen contributie na de 
zomervakantieperiode. Nieuwe bewoners krijgen welkomstbrief. 

7. Dorpsvisie / bestemmingsplan 
- actie ondernemen  nav werkzaamheden molenstomp? Brengen we in tijdens
overleg Kernenteam. Werkzaamheden Kerkstraat vinden in andere volgorde 
plaats. Aanwonenden zijn geïnformeerd met een brief. 

8. Vliegveld
-

9. Welzijn voorzieningen / WMO
-



10.  Schoolplein 
-

11. Kerstboom - draaiboek. Welke acties op korte termijn?? 
Administratie activiteiten 2015 nog niet afgerond. Marijke zoekt eea uit. 
Volgende vergadering afspreken wie wat doet. 

12.Rondvraag 
Wilma vraagt naar de ansichtkaarten van De Vecht. De kaarten die zijn 
gemaakt, zijn oud en vergeeld. Ze wil nieuwe maken, maar wil weten in 
opdracht van wie dit kan plaatsvinden of dat ze dit op eigen titel mag doen. 
Komt volgende vergadering terug. 

13.  Actiepunten 

14.
Nr. Actiepunt Actie
1 Verzamelnota Kerstboom > Rabo John / Bjorn
2 draaiboek kerstboom GJ
3 contact PB Nijbroek GJ 
4 contact gemeente ijsseldal wilma 
5 afsrpaak kernenteam wilma
6 contributie innen wilma 

7 welkomstbrief nieuwe bewoners wilma 

8 administratie op orde marijke 

9 website bjorn

Volgende vergadering: donderdag 8 september (ipv 1 september)

Koffie: 10

 


