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1. Plan Molenstomp (Met gast) 

Met onze gast mevrouw Jorien Oudshoorn wordt het projectplan voor de 
molenstomp besproken. De gemeente Voorste heeft PB een projectplan 
toegestuurd met planning. De voorbereidende werkzaamheden aan de 
restauratie zijn inmiddels aangevangen door de firma Dijkhof en binnenkort 
wordt er op locatie De Vecht gestart. 
Voor de aankleding van de molenstomp vraagt de gemeente Voorst om 
medewerking van de bewoners van De Vecht. Plaatselijk belang zal die 
“aankleding” coördineren, Jorien Oudshoorn zal nu eerst met de 
medebewoners rondom de molenstomp (o.a. Weteringerf) overleggen wat de 
wensen zijn en dit met een kostenindicatie aan PB laten weten (volgende 
vergadering in April) 
 
Wilma geeft aan dat het projectplan van de gemeente Voorst niet concreet 
genoeg waardoor er wellicht misverstanden over de verantwoordelijkheden 
tussen de gemeente en PB de Vecht zouden kunnen ontstaan. 
Wilma zal een wijzigingsvoorstel rondsturen, uitgangspunten zijn: 
-  dat PB de Vecht voor de aankleding van de Molenstomp zorgt en  
- dat de gemeente Voorst eigenaar is van de Molenstomp en  
- het gehele nieuwbouwplan.  
- Het kostenoverzicht moet aangevuld worden met een kolom waarin staat 

welke instantie de verschillende bedragen betaalt. 
-  
 

2. Verslag vorige vergaderingen: november 2017, kernenteam dec 2017 
Het bespreekverslag van het kernenteam  hebben we van de gemeente 
Voorst ontvangen. Alle bestuursleden geven aan niet “gelukkig” te zijn met het 
verslag aangezien het geen weergave is van het gesprek met de aanwezigen 
, PB de Vecht en afgevaardigden van de gemeente Voorst. De besproken 
actiepunten zijn in het verslag voorzien van een uitkomst uit een intern overleg 
van de gemeente Voorst. Voorgestelde, besproken, acties zijn door een 
ambtenaar,  die niet  bij het kernenteam aanwezig was, zonder overleg met 
PB de Vecht niet geaccepteerd en als “afgehandeld” verklaard. 
 
PB de Vecht zal de gemeente Voorste informeren dat dit niet de manier is 
waarop wij graag willen samenwerken. Tevens verzoeken wij de gemeente 



Voorst het verslag van de vergadering en de actiepunten cq status van de 
actiepunten separaat van het verslag te versturen (of als bijlage van het 
verslag). 
 

3. Ingekomen post  
3.1  Er is een document binnengekomen mbt de privacywet. 
Martijn zal het document voorzien van zijn commentaar aan ons allen 
toesturen. 
 
3.2 Er is een brief van de gemeente Voorst binnengekomen mbt de subsidie 
die verstrekt is. De subsidie is nog aangevraagd door Bjorn. De 
penningmeester (Marijke) zal Bjorn een e-mail sturen om te bedanken en te 
informeren dat de subsidie voor komend jaar door de penningmeester wordt 
aangevraagd. 
Subsidie aanvraag in de actiepuntenlijst zetten voor oktober 2018. 
 

4. Mededelingen  
Geen aanvulling. 
 

5. Verkeersveiligheid - nav verslag kernenteam 
Besproken nav verslag kernenteam. 
 

6. Omgevingsfactoren - klompenpad vergoeding gemeente grondeigenaren 
Onderdeel van kernenteam verslag. 
 

7. Ledenadministratie - plan van aanpak mailadressen irt privacywet  
Martijn heeft een Excel bestand gemaakt met de huisadressen en e-
mailadressen van de leden. Martijn heeft deze lijst in beheer (schrijfrecht) en is 
te vinden op een door ons allen te vinden locatie beveiligd met password. De 
gegevens opslag en lees/schrijfrechten van dit bestand moet voldoen aan de 
privacywet (zie ingekomen post). 
 
Martijn gaat de leden een betalingsherinnering sturen per post/e-mail. 
 
Martijn maakt nog een opmerking over de onduidelijkheid rond de e-
mailadressen en de functies van de verschillende bestuursleden.  
Martijn zal een voorstel doen hoe dit te verbeteren en dan Bjorn vragen deze 
wijzigingen aan te passen. 
 

8. Dorpsvisie / bestemmingsplan / dorpsverfraaiing - werkgroep 
molenstomp?  
- hondentoilet - verzoek gedaan   
Wilma  heeft de gemeente het voorstel gestuurd om een hondentoilet bij de 
molenstomp te plaatsen. 



 
- projectplan ontvangen gemeente  
Projectplan is onder punt 1 besproken/beschreven. Tijdens het overleg was 
onze gast aanwezig. 
  

9. Vliegveld 
Geen nieuws 
 

10. Rondvraag  
Geen 
 

11.  Actiepunten  
- (GJ en Wilma) verslag kernenteam. 
Dit verslag is besproken (item 2), Wilma zal samen met GJ de gemeente 
feedback geven. 
- (Marijke)bijdrage nieuwsjaarsborrels  
Wie heeft er nu wel/niet betaald? 
-  (Marijke) Subsidie aanvraag 
 in de actiepuntenlijst zetten voor oktober 2018 
- (Martijn) privacy regels 
- (Martijn) voorstel e-mailadressen van de bestuursleden  
- (Wilma) projectplan Molenstomp voorzien van commentaar met doel het 

plan concreet en helder te maken. 
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0  (Geen) x  Koffie! 


