
verslag  PB DE VECHT 3 november 2016  

aanwezig: allen  

1. Verslag vorige vergadering  
-  verslag vergadering september? [tenzij al besproken voorafgaande 
kernenteam] geen opmerkingen.  
- verslag Kernenteam  
-  actiepunten  
 

2. Ingekomen post  
- notitie woonvisie - schuift door naar volgende vergadering  
- raadsmededeling dorpscontactpersoon [bespreken bij punt 9] 
 

3. Mededelingen  
fietspad Beemterweg - Kraaienjagersweg/ t hul - Lochemsestraat wordt 
gerealiseerd.  
 

4. Verkeersveiligheid  
mbt onderhoud weg: zie verslag Kernenteam 
 

5. Omgevingsfactoren 
- klompenpad vrijwilligers - nav bijeenkomst bij Alex Oudshoorn. Er zijn 4 
vrijwilligers die elk een stuk van het klompenpad controleren. 
Onvolkomenheden worden ter plekke zelf opgelost indien mogelijk. Overige 
klussen worden gemeld aan Alex.  
 

6. Ledenadministratie 
Stand van zaken: contributie verzonden, opzeggingen. John geeft foutieve 
adressen door aan Wilma. Wilma past het aan in centraal bestand, dat 
beheerd gaat worden door Marijke. Bij mailingen wordt altijd het centrale 
bestand gebruikt. 
 

7. Dorpsvisie / bestemmingsplan  
- nav onderwerpen Kernenteam - zie verslag. We hebben 2 punten, zijn 
inmiddels verzonden naar de gemeente met verzoek om dit in het verslag aan 
te passen.  
 
Naschrift: onderwerp vergeten ter sprake te brengen 

1) voormalig LMB terrein PB de Vecht heeft een handtekeningenlijst ontvangen van inwoners 
van De Vecht. Bij de vorige woningbouw hebben hei-werkzaamheden plaatsgevonden en 
verschillende inwoners hebben scheuren in hun huis. Om erger te voorkomen wil men niet 
dat bij de volgende nieuwbouw weer geheid gaat worden. De brief met handtekeningen is in 
het bezit van PB de Vecht, eea op advies van de gemeente die de inwoner naar PB had 



verwezen. Wij hebben dit aangegeven bij de gesprekken die we hierover met IJsseldal en de 
gemeente hebben gehad, maar omdat er nog geen sprake is van bouw (woningen zijn nog 
niet verkocht) zijn de handtekeningen nog niet overhandigd.  

naschrift 2) PB de Vecht heeft nog steeds niets van IJsseldal vernomen.  

Punt 5) WMO/kanteling  

Correctie:  

PB de Vecht kan zich niet vinden in de omschrijving. De reden dat wij een 
dorpscontactpersoon niet wenselijk vinden, is van inhoudelijke aard. Hiervoor verwijzen we u 
naar de notitie die we opgesteld hebben. De financiële bijdrage is slechts bijzaak, niet de 
reden dat we het niet zouden willen. Ons inhoudelijke standpunt is dan ook niet gewijzigd na 
de mededeling vanuit de gemeente dat het 100% gesubsidieerd wordt.  

Rechtstreeks aan Henri Veldhuizen van de gemeente Voorst doorgegeven: onze zorg over 
het onderhoud en herstel van het kunstwerk De Vechtertjes. Naam + contactgegevens van 
Eduard Huisman doorgegeven als onze contactpersoon in deze.  

8. Vliegveld 
-  

9. Welzijn voorzieningen / WMO 
- raadsmededeling dorpscontactpersoon 
zie punt 7  
 

10.  Schoolplein  
Geld is overgemaakt naar school, rekening opgeheven.  

11. Kerstboom  
Draaiboek wordt doorgenomen, afgevinkt wat klaar is.  
 

12. Rondvraag  
- Wanneer volgende reguliere vergadering?  2 februari 2017  
- Nieuwjaarsborrel: 20 januari 2017  
- Rondvragende mededeling: Bjorn stopt als bestuurslid. Hij zal ons nog wel 
blijven ondersteunen mbt website. We gaan op zoek naar een nieuw 
bestuurslid / leden.  
  

13.  
Actiepunt Actie 
administratie op orde marijke  

ansichtkaart De Vecht wilma 

kunstwerk De Vecht Eduard  

correcties verslag Kernenteam Wilma  

alternatief pipowagen 10 december allen  

14 koffie 


