
Verslag vergadering februari 2017 - PB de Vecht e.o.  

aanwezig: allen  

1. Terrein LMB / nieuwbouw - te gast Inge Veldhuis van IJsseldal Wonen.  
Te gast is Inge Veldhuis van IJsseldal Wonen. Zij is manager en sinds kort 
veratnwoordelijk voor de verkoop. Inge leefde in de veronderstelling dat er 
geen animo was voor de woningen in De Vecht. Net als vorige keren 
aangegeven dat er wel degelijk animo is, maar dat de communicatie met 
Ijsseldal bijzonder moeilijk is. Ook nu kunnen we weer melden dat er 2 
belangstellenden zijn, we hebben namen en telefoonnummers doorgegeven. 
(NB: volgende dag belangstellende nummer 3 door kunnen geven). Op 
suggesties om het plan te wijzigen, heeft PB negatief gereageerd. Dit plan 
mag op concrete belangstelling rekenen, het is goedgekeurd door de 
gemeente. Nieuwe plannen betekenen nieuwe procedures. De ervaring leert 
ons dat belangstellenden niet jaren bljiven wachten, maar ook doorzoeken. 
Jongelui willen graag in De Vecht blijven wonen, maar niet tegen elke prijs  
 
Afgesproken is dat vanaf vandaag alles anders wordt: de communicatie 
verloopt via Inge Veldhuis en zij zal ons op de hoogte houden. Vanuit PB is 
Wilma Kleiboer contactpersoon. 
 

2. Ingekomen post  
 

3. Mededelingen  
Nieuw bestuurslid: Martijn van de Boom.  
 

4. Verkeersveiligheid 
Werkzaamheden duren voort……  
 

5. Omgevingsfactoren 
Grote geitenboerderj (5000) in Beemte / Broekland. Komt aan Broeklanderweg 
/ Bloemenkamp. Onderneemt PB geen actie op.  
 
 

6.  Schoolplein  
fase 1 voor aanpassing schoolplein. Geld is binnen, spullen ook. Vraag over 
ondergrond schoolplein (eigenaar kerk?) moet nog behandeld worden.  
 

7. Kerstboom  
datum 2017: zaterdag 9 december. Ideeen voor de invulling van de avond zijn 
welkom. Naast het koor is er ruimte voor andere initiatieven .Doelstelling van 
de activiteiten is dat er voldoende geld ingezameld/verdiend wordt om de 
lampjes in de boom brandende te houden. Wilma zet oproep op site/facebook.  



Evaluatie 2016: goed verlopen. We moesten het zonder de 'pipowagen' doen, 
maar het altternatief beviel goed, beter zelfs. We gaan op zoek naar een 
geschikte partytent (marktplaats ed).  
 

8. Rondvraag  
 

9.  Actiepunten  
• Doorgeven koffiegebruik vergaderingen 2016 - Wilma  
• Bonnetjes kerstboom - John / Eduard / Marijke  
• ALV 2017 - datum prikken + thema? - allen  
• Subsidieaanvraag - voor 1 oktober 2017 - regelt Bjorn nog 
• Bijdrage nieuwjaarsborrel overmaken- allen  

 

 

13 koffie  

  


