Vereniging Dorpsraad Beekbergen - Lieren

Notulen van de ledenvergadering van de Dorpsraad,
gehouden op 24 april 2018 in het Hoogepad
Met kennisgeving afwezig: Theo Simmelink, Groen Links
1. Opening en jaarrede
Om 20.00 uur opent voorzitter Joop van der Meer de vergadering en houdt zijn jaarrede.
Daarin de volgende punten:
• Bestuur is weer volledig
• Gezondheid van Pieter de Mos (heup gebroken, longontsteking)
• AED aan de boerderij aan de Tullekensmolenweg
• Openbaar toilet
• Klompenpad
• 33 woningen aan de Nieuwe Voorweg
• Representatieve werkzaamheden (o.m. herdenkingen WOII, intocht Sint Nicolaas,
Dr. Kolffweg)
• Dank aan John Tanasale en Jaap Hertgers
2. Verslag van de ALV van 11 april 2017
Zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Verslagen portefeuillehouders
Zie de verslagen bij de agenda.
• Joop van der Meer (veiligheid) noemt als probleem dat de politiepost maar één uur open
is. Hij vermeldt de contacten met THOR (boa’s).
• Ria Molllink noemt het zorgteam en legt de vraag voor: wat kan er aan zorg en welzijn in
Beekbergen verbeterd worden?
• Jamone Wagner (sport) stelt zich open voor vragen en opmerkingen.
• Gerrit Stufken (aftredend overigens) doet verslag van BWIBL en noemt verheugd de
positieve ontwikkeling na vele teleurstellingen nu het er naar uitziet dat er begin 2019
gebouwd gaat worden.
• Gert Wilbrink (aftredend) doet verslag van bouwen/wonen/ruimtelijke ordening. Hij noemt
het nieuwe bestemmingsplan in het buitengebied; hij pleit voor een gezonde verhouding
tussen koop- en huurwoningen en hij noemt het initiatief van BLOEM.
• Joop van der Meer (namens Pieter de Mos die door ziekte afwezig is) over grijs en groen.
• Ter sprake komen de verkeerssituaties van de Loenenseweg (wordt mogelijk 60 km weg
tot aan de snelweg) en de Arnhemseweg (o.m. de “rugbybal” en het gevaarlijke gedeelte
tussen de Smittenberg en de Berg en Dalweg).
• Lucia Albers (landschapsontwikkeling en wandelpaden) doet verslag van de vorderingen
inzake het Klompenpad. De route is bedacht. Een groep is gevormd. Streven is om het
pad in 2019 te openen.
Verder noemt ze het opzetten van een groenplan, de kleurrijke bermen en ze pleit voor
een wandelpad langs de Dorpstraat richting Lieren. Tevens pleit ze voor het planten van
een bos bij Alba; dit in overleg met de Dorpsraad Oosterhuizen).
• Onno Muntinga doet verslag van de ontwikkelingen inzake de N786 en meldt dat de
provincie geen gelden ter beschikking stelt.
• Joop van der Meer doet verslag van de WOBL en noemt de artikelen in Dorpsvizier, het
inscannen van foto’s bij CODA en vermeldt een aantal schenkingen.
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4/5/6/7. Financiën
• Begroting 2018 en rekening 2017 goedgekeurd.
• Tevens doet de kascommissie verslag. Decharge wordt verleend.
• Wijnand Elfers treedt af. Teun Jochems en Jan Schut gaan de nieuwe kascommissie
vormen en Onno Muntinga meldt zich als reservelid.
• Een opmerking wordt geplaatst over de boombakken: die behoren niet bij de begroting.
8. Aftreden/Benoemingen/Herbenoemingen
• Lucia Albers wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar.
• Gerrit Stufken treedt af en heeft zelf een opvolger gevonden: Robert van Grol; deze wordt
benoemd.
• Gert Wilbrink treedt ook af en heeft ook een opvolger benoemd: Erwin Wilbrink.
• Jan Lammers functioneert al een tijdje als penningmeester maar wordt nu officieel
benoemd.
• Ria Mollink functioneert ook al een tijdje als lid en wordt ook officieel benoemd.
9. Rondvraag
Dhr. Oosterhuis noemt de problematiek van het weggedeelte tussen zijn huis en de toren.
Ook de bushalte is daarbij een probleem.
10. Pauze
11. Na de pauze presenteert de heer Mulderij het onderwerp “Kleur in het dorp”.
Notulist ad hoc (als vervanger van Pieter de Mos)
Jan Lammers

