
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 19 september 2019 

 

Aanwezig:  Jaap, Gijs, Désirée, Arie, Rob 

Afwezig: Bea en Carla met kennisgeving 

Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

De vergadering wordt om 20.05 uur geopend door de voorzitter Jaap. 

Rob Thiele wordt hartelijk welkom terug geheten als bestuurslid na een periode van 

privé omstandigheden. 

 

2. Notulen vergadering 15 augustus 2019 

De notulen worden 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 

• Jan Zwiers, wethouder van Coevorden, stuurt de bewoners van De Tip een 

uitnodiging i.v.m. eventuele permanente bewoning  

• De extra lantaarnpalen gaan binnenkort door een aantal vrijwilligers geplaatst 

worden op de nog donkere plekken.  

• Er is een subsidieaanvraag gedaan voor bewegwijzering van ons Kiels Ommetje 

• Glasvezel: er wordt een overkoepelende vereniging van Dorpsbelangen opgericht 

vanuit alle dorpen waar glasvezel wordt aangelegd in de gemeente Coevorden. 

Dit om de dorpen nog meer te betrekken met de verdere aanleg. Er zal vanuit 

elke dorp twee mensen plaatsnemen in deze overkoepelende vereniging. 

• Dorpshuis: de dakgoten worden gerenoveerd. De werkzaamheden zijn reeds 

gestart door klusbedrijf Anne Stegen 

• Mail van Zeno Roos over de oud papier container. Er is een fout in de informatie 

geplaatst in de informatie mail van CBS DE Kiel. De container komt een week 

later als dat er vermeld staat in de infomail. Jaap neemt met de school contact op 

om een rooster voor de komende periode te Maken, samen met de school 

• Onze vereniging kan gebruik maken van een deel van de schuur van de school 

voor opslag. 

• De Vereniging maakt €25 over naar de organisatie van de seniorendag. 

 

4. Seizoen opening 21 september vanaf 16.00 uur 

De seizoen opening wordt gehouden in ons dorpshuis op zaterdag 21 september. 

Er hebben zich 29 volwassenen en 3 kinderen aangemeld bij onze penningmeester 

 

5. Rommelmarkt en kunst zaterdag 26 oktober 

Jaap is onze nieuwe coördinator. Hij zal binnenkort een oproep plaatsen voor 

vrijwilligers die zich deze dag willen inzetten voor deze jaarlijks terugkerende 

gebeurtenis 

 

 



6. 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 Kwabman 

namens de gemeente Coevorden. Zijn mail met de conclusie heeft de secretaris een 

tijd geleden al op de dorpsmail geplaatst. De Eserstraat is een weg met een 30 km 

zone, maar niet als zodanig ingericht. Vooral auto’s, tractoren en vrachtwagens 

overtreden de snelheidslimiet vaak ruimschoots. Het ijkpunt is 37 km in plaats van 30 

km. Toch rijdt nog 41% te hard bij 37 km per uur. Het bestuur gaat opheldering 

vragen bij de gemeente Coevorden. 

• Oversteek fietspad Eserstraat – Roldestraat. 

Dit is nog steeds een gevaarlijke en onoverzichtelijke oversteekplaats waardoor 

regelmatig vooral fietsers op de weg terecht komen in plaats van op het fietspad. Dit 

gebeurt vooral door recreatieve fietsers die niet bekend zijn met de plaatselijke 

omstandigheden. Ook hierover gaat het bestuur in overleg met de gemeente 

Coevorden 

 

7. Werkgroepen 

Er zijn geen meldingen binnengekomen bij de secretaris 

 

8. Rondvraag: 

Arie:  de geluidsinstallatie in het dorpshuis werkt nog steeds niet goed. 

 De winteravond over dassen en reeën wordt gehouden op 15 januari 2020 

 

9. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 



Actiepunten: 

 

Jaap:   Contact CDS De Kiel over data papiercontainer 

 Contact met provincie i.v.m. bladafval Rolderstraat 

     

Gijs:  Aankondiging rommelmarkt en kunst in de kranten 

Wals voor Jeu de Boules baan. Dorpsmail oproep plaatsen 

  Internet: goede doel zoeken voor overgebleven spullen rommelmarkt 

  

Désirée:  Wifi voor het dorpshuis 

     

Bea:   

 

Arie:  reflectoren:  in overleg met provincie 

Verlichting borden bebouwde kom, in overleg met provincie 

 

Carla:    Informatiefolders fietsvierdaagse 

 

Algemene herinneringslijst 

 

Vergaderrooster bestuur 2019 

- 24 oktober 

- 21 november 

- 12 december 

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

dorpshuis. Tijd: 16.30 tot 18.30 uur 

 

 


