
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 24 0ktober 2019 

 

Aanwezig:  Jaap, Gijs, Arie, Rob, Bea, Carla 

Afwezig: Désirée met kennisgeving 

Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter Jaap. 

De agenda wordt aangevuld met offerte beamer, audio voor het dorpshuis en offerte 

extra armatuur  lantaarnpalen (Arie) 

 

2. Notulen vergadering 19 september 2019 

De notulen worden met een kleine aanpassing goedgekeurd en daarna geplaatst op 

de website door Ad via de secretaris. 

Tevens wordt via de dorpsmail een melding gemaakt zodra deze notulen op de 

website staan. 

 

3. Post en mededelingen 

• Jaap: Als bestuur van de Stichting Glasvezel Zuidenveld denken we al langer na 

hoe we de dorpen in onze gemeente meer invloed kunnen geven op het 

beleid van de stichting. 

Een mogelijkheid daarvoor is de oprichting van een vereniging of een 

ander vorm van overleg van alle dorpen. Deze vereniging zou dan echt 

iets te zeggen kunnen krijgen over glasvezel, terwijl er daarnaast 

natuurlijk ook andere thema's zijn waar zo'n vereniging zich mee bezig 

kan houden.  

Bijeenkomst: Woensdag 13 november, 20.00 uur in het MFC, Brink 1 in Sleen. 

Namens Dorpsbelangen De Kiel gaan Rob en Arie hier naar toe 

• Mail van Daan Heuver: Opbouwwerker van Maatschappelijk welzijn Coevorden: 

“Graag zou ik een afspraak met jullie willen maken om te kijken wat wij 

voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast ben ik benieuwd naar de opzet 

van jullie Dorpsbelang, met de verschillende werkgroepen. 

Ik hoop binnenkort een keer bij uw vergadering aan te mogen sluiten. Gijs nodigt 

Daan uit voor de volgende vergadering”.  

Er wordt op de agenda een half uur gereserveerd voor Daan. 

• Mail van John de Vegt: koopgedrag binnen de gemeente Coevorden. Plaatsen 

op de dorpsmail door Gijs 

• Rabo Clubsupport: Rob is aanwezig geweest bij de uitreiking van het geldbedrag 

van de Rabo Clubsupport: Opbrengst € 330,08. Allen bedankt voor het stemmen 

• Dorpshuis: Het dorpsplein en schoolplein zijn weer netjes schoongemaakt. 

Tevens zijn de nieuwe dakgoten gemonteerd. Ook is er een hemelwaterafvoer 

gerealiseerd. Vrijwilligers bedankt. Extra dank aan Leo die al het straatwerk voor 

zijn rekening heeft genomen 

• Winteravonden:  

27 november: duurzaamheid energie voorlichting door Lammert de Wit 

15 januari 2020: dassen en reeën in ons gebied door Lammert de Boer 

Februari 2029: Staatsbosbeheer ecologie. Omgeving – beleid – beheer 



• Begroting € 790 voor  audio + beamer aanpassingen in het dorpshuis. 

Goedgekeurd. Aansluiting voor 15 november as in orde i.v.m. winteravond 

• Offerte extra armatuur lantaarnpaal: € 228. Goedgekeurd. In totaal zijn er 7 

nieuwe lantaarnpalen bijgeplaatst.  

• Nieuwe aluminium paal voor onze dorpskerstboom. Hoogt 6 meter. € 100. 

Goedgekeurd 

 

4. Rommelmarkt en kunst zaterdag 26 oktober 

Jaap is onze nieuwe coördinator.  

• Er is een nieuw draaiboek gemaakt 

• Per persoon is er een taakverdeling gemaakt 

• Volgend jaar komt er bij de ingang van het dorp ook een spandoek te hangen. 

Het ontwerp eventueel door Paul en Joke laten maken 

 

5. Het verkeer in ons dorp De Kiel 

DSI verkeerscontrole op de Eserstraat door de gemeente Coevorden van 15 mei 

t/m 29 mei. Het bestuur is het niet geheel eens met de conclusie van de heer 

Krabman namens de gemeente Coevorden. Zijn mail met de conclusie heeft de 

secretaris een tijd geleden al op de dorpsmail geplaatst. Namens het bestuur 

heeft Rob Thiele een mail gestuurd naar de gemeente Coevorden ( H. Krabman). 

Hierop is tot nu toe niet gereageerd. De volgende vergadering komt dit terug op 

de agenda. Tevens gaan Rob en Gijs bij de bewoners van de Eserstraat langs 

voor een interview betreffende de verkeersdrukte. Een vragenformulier hiervoor 

wordt door hen ontworpen. 

 

6. Werkgroepen 

Algemeen: ledenlijst per straat opvragen bij de secretaris. Aan de hand hiervan 

nieuwe bewoners bezoeken met een interview door werkgroep LEUK. Carla stuurt 

Arie een voorbeeld van interview 

 

7. Rondvraag: 

Arie:  20 november bijeenkomst met gemeente Coevorden De Tip betreffende 

permanente bewoning 

Opslag borden rommelmarkt in de schuur van de school 

Lammert de Boer heeft laptop nodig voor de winteravond dassen en reeën 

De Tip heeft geen pasjes voor de afvalverwerking in Zweeloo. Het contract met de 

containermaatschappij loopt per 1 december 2019 af. Er is een brief gestuurd 

hierover naar de gemeente Coevorden   

 

8. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 



Actiepunten: 

 

Jaap:    Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen 

     

Gijs:  Agendapunt 21 nov. : bijdrage stichting dorpshuis 

  Samen met Rob vragenlijst maken voor interview bewoners Eserstraat over de 

verkeersdrukte en inrichting 

  

Désirée:   

     

Bea:   

 

Arie:  reflectoren:  in overleg met provincie 

Aluminiumpaal voor kerstboom bestellen 

 

Rob  Samen met Gijs vragenlijst maken voor interview bewoners Eserstraat over de 

verkeersdrukte en inrichting 

Na informatie van vragenlijst verkeer een werkgroep verkeer in het leven 

roepen 

 

Carla:    Informatiefolders fietsvierdaagse 

  Voorbeeld interview sturen naar Arie 

 

Algemene herinneringslijst 

 

Vergaderrooster bestuur 2019 

- 12 december 

- elke 1e zaterdag van de maand wordt de dorpsborrel gehouden in ons 

dorpshuis. Tijd: 16.30 tot 18.30 uur 

 

 


