
Datum: 3 mei 
Aanwezig: Frans/ / Marijke/Martijn/GJ 
Afwezig: Wilma, John 
 

1. Verslag vorige vergaderingen 
- Over bezoek aan “Ons Huus” in Beemte, verzoek aan Wilma om haar 

aantekeningen aan overige bestuur te sturen. 
- Correctie aanbrengen bij item 2 mbt faktuur van Eddie Bouwmeester, dit 

bedrag is 1.465,00 Euro en PB heeft een bedrag van 400 Euro aan Kees 
Boutkan overgemaakt, conform afspraak ALV . Actie GJdR  

 
2. Ingekomen post  

Geen 
 

3. Mededelingen 
Geen   
 

4. Verkeersveiligheid  
Bestuur stelt vast dat er nog geen reactie van de gemeente Voorst is 
ontvangen op onze op- en aanmerkingen. 
Actie Wilma:  de gemeente vragen om een reactie of een status update. 
 

5. Omgevingsfactoren  
Geen nieuws 
 

6. Ledenadministratie 
Het privacy document is door Martijn aangepast en dit document wordt naar 
Wilma gestuurd voor publicatie op de website en Facebook. 
 

7. Dorpsvisie / bestemmingsplan / dorpsverfraaiing 
Frans is bij het Molenstomp overleg van 2 mei 2018 aanwezig geweest en 
doet verslag. Jorien Oudshoorn heeft een mooi overzicht gemaakt van de 
vergadering.  
De volgende vergadering is op dinsdag 5 juni. De “insteek” vanuit de 
omwonenden van molenstomp is een “minipark”. Een hondentoilet (geleverd 
door gemeente Voorst) maakt deel uit van het plan waarbij de omwonenden 
een plekje hiervoor hebben aangegeven. 
 

8. Vliegveld 
Geen nieuws 
 (N.B. de verschillende media geven geregeld nieuwe informatie weer). 
 

9. Rondvraag  
- Martijn: geen 



- Marijke: geen 
- GJ: geen 
- Frans:geen 

 
10.  Actiepunten  

- Wilma:   
o Over bezoek aan “Ons Huus” in Beemte, verzoek aan Wilma om 

haar aantekeningen aan overige bestuur te sturen. 
o de gemeente vragen om een reactie of een status update mbt 

kernenteam overleg. 
- Marijke en John: KvK ivm Penningmeesterschap overdracht. 
- Gerrit Jan: verslag 5 april aanpassen en opnieuw versturen. 

 

Koffie 
van de Molenstompvergadering op 2 mei: 6 x 
Vergadering PG op 3 mei: 4x 
Totaal: 10 X 
 

Volgende vergadering: donderdag 28 juni. 


