
Datum: 5 april 
Aanwezig: Frans/Wilma/John/Marijke/Martijn/GJ 
 
Bezoek aan “Ons Huus in Beemte”. 
In “Ons Huus” hebben we met de afgevaardigden van het bestuur Dropshuis Beemte 
Broekland gesproken over subsidies. We krijgen advies over een aantal 
subsidieverstrekkers zoals o.a. ING, NLdoet, Rabobank, Burendag, scholen 
projecten, Oranje (etc.) 
 
De ervaring is dat er zoveel mogelijk instanties aangeschreven moeten worden (met 
enige creativiteit) en dat er dan altijd wel ergens een subsidie verstrekt wordt. 
 
Terug in De Vecht (Kerkstraat 45) wordt vergadering vervolgd. 
 
 

1. Verslag vorige vergaderingen 
Wilma vraagt of de opdracht voor Jorien Oudshoorn wel correct is (niet te 
zwaar ivm “kostenindicatie”). GJ geeft aan dat tijdens het gesprek met Jorien 
uiteindelijk is gevraagd om “als het mogelijk is ook een prijsindicatie te geven 
van spullen die er gewenst zijn”, PB de Vecht maakt uiteindelijk een plan met 
een budget inschatting. 
 
N.B. Jorien was niet bereikbaar voor de vergadering maar Wilma heeft contact 
met haar en geeft aan dat er gesproken is en wordt met de verschillende 
buren, kortom het loopt. 
 
 

2. Ingekomen post  
Uitnodiging voor een bijeenkomst over de molenstomp op een dinsdagavond 
20:30 eind mei (of begin juni) wordt er gesproken over de planning. Wellicht is 
het goed om Jorien aan Harry Davelaar te koppelen. Frans en John zullen ook 
aanwezig zijn. 
 
Marijke is op het gemeente huis van Voorst (Twello) aanwezig geweest op de 
bijeenkomst over de aanleg van glasvezel op het platteland met een 
presentatie van het bedrijf EQT en de gemeente. Het project gaat door als 
minimaal 50 procent van de betreffende adressen zich hebben aangemeld. 
Er worden ambassadeurs gezocht om bewoners enthousiast te maken en er 
volgen nog vier voorlichtingsbijeenkomsten. 
Op de website en Facebook van PB de Vecht wordt er melding gemaakt van 
de ontwikkelingen. 
 
Er is een factuur binnengekomen van Cees Bouwmeester van 1.465,00 Euro 
ivm het verwijderen van de “Kerstboom”. PB de Vecht maakt een bedrag van 
400,00Euro over aan Kees Boutkan. 
 



3. Mededelingen  
Wilma informeert het bestuur dat ze in mei, juni, september en oktober niet op 
de vergaderingen aanwezig zal zijn ivm vakantie en verblijf buitenland.  
 

4. Verkeersveiligheid  
Geen nieuws 
 

5. Omgevingsfactoren  
Geen nieuws 
 

6. Ledenadministratie 
Er moet nog een factuur: 
- naar Rita Van Straaten 
- nieuwe bewoners van de Kerkstraat (zijstraat richting V&L) 

Martijn heeft een document geschreven over de wijze waarop PB De Vecht de 
privacy wet opvolgt, deze informatie zal op de website worden gezet en op 
facebook komt er link naar deze informatie. 

7. Dorpsvisie / bestemmingsplan / dorpsverfraaiing 
Geen nieuws 
 

8. Vliegveld 
Ontwikkelingen over Teuge en Lelystad zijn in de media te volgen. Er is geen 
aanvullende informatie beschikbaar. 
 

9. Rondvraag  
- Wilma: geen 
- John: KvK informatie ivm overdracht van functie penningmeester 

onduidelijk. Marijke gaat de KvK informatie bekijken en zal met John 
e.e.a. gaan uitvoeren. 

- Marijke: geen 
- GJ: geen 
- Frans geeft aan dat zijn “upc e-mail adres” gebruikt kan worden voor 

communicatie. 
 

10.  Actiepunten  
- Wilma heeft onze reactie op kernenteam overleg verstuurd en nog 

geen antwoord van gemeente ontvangen. 
- Martijn heeft de privacy regels aangepast. 
- Martijn heeft de lijst met e-mail adressen van de bestuursleden en is 

in contact met Bjorn over het doorzenden van e-mails tbv 
archiveren. 

Volgende vergadering: donderdag 3 mei. 


