
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 20 juni 2019 

 

Aanwezig:  Jaap, Gijs, Bea, Désirée en Arie 

Afwezig: Carla, Mirjam 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 

Aanvulling agenda: bewoning De Tip 

 

2. Notulen vergadering 16 mei 2019 

De notulen zijn goedgekeurd.  

 

3. Post en mededelingen 

• Actiepunt: reconstructie Rolderstraat moet in samenwerking met de provincie. 

De plaatsing van de reflectoren bij de wegversmalling worden daar in 

meegenomen. Er zijn officiële verkeersregelaars bij nodig. Er zijn 2 

mogelijkheden: 

o Wij plaatsen de reflectoren zelf met behulp van verkeersregelaars 

o Door een bedrijf in samenwerking met de provincie 

• Vergaderrooster bestuur voor de 2e helft 2019 wordt vastgesteld: 

15 augustus, 19 september, 24 oktober, 21 november, 12 december 

• Stimuleringsfonds: de gemeente Coevorden is nog niet geheel duidelijk in 

welke vorm dit toegepast gaat worden. De eerste 5 actiepunten van de ALV 

vergadering. Hiervoor komen in aanmerking:: 

1. Bewegwijzering Kielse ommetje 

2. Dorpsfilm 

3. Infobord dorpshuis + verlichting 

4. Workshop KiWi’s 

5. Kombord 7-markendorp 

• De Tip: bewoners hebben een ALV vergadering gehad. Onder andere is 

permanente bewoning aan de orde geweest. De Vereniging van 

Eigenaren(V.v.E.) heeft een brief gestuurd hierover naar de gemeente 

Coevorden. Hierop is geen reactie ontvangen. De gemeente Coevorden wil 

over de gehele gemeente een besluit nemen. De bewoners van De Tip willen 

overleg hierover met de Vereniging van Dorpsbelangen. Jaap stuurt een 

uitnodiging voor bewoners De Tip. 

• Er is een brief naar bewoners Rolderstraat gestuurd: geen bladafval meer 

verzamelen in containers. Jaap neemt contact op met de provincie Drenthe 

hierover 

• De dorpsborrel op de zaterdag in ons dorpshuis wordt goed gewaardeerd. De 

laatste keer waren er 20 personen aanwezig. Besloten wordt dat in het 

vervolg de dorpsborrel elke 1e zaterdag van de maand gehouden wordt. Tijd: 

16.30 – 18.30 uur. Dit wordt elke maand doorgegeven via de dorpsmail 

• Jeu de Boules: elke vrijdagavond kan er gespeeld worden op onze baan bij 

het dorpshuis. Tot nu toe is er nog weinig animo. Gijs heeft op de camping De 

Kijl een uitnodiging geplaatst. Tevens zal hij camping  De Klaver 4 een 



uitnodiging sturen. Ook onze kinderen zijn van harte welkom. Tevens is er een 

wals nodig om de baan vlak te houden. Wie van onze bewoners heeft er een 

ter beschikking?? Oproep via de dorpsmail door Gijs 

 

4. Nieuwe bestuursleden 

Mirjam Eymaal wordt gevraagd om als algemeen bestuurslid toe te treden tot het 

bestuur 

 

5. Désirée debiteurenlijst doornemen 

• Alle advertenties van onze dorpskrant zijn betaald 

 

6. Rabo clubsupport 

De Rabo Clubsupport gaat weer van start. Hiermee kunnen wij voor ons dorp geld 

genereren. Désirée onze penningmeester zal hierover een artikel publiceren in onze 

volgende dorpskrant. Tevens wordt er bij het begin van de actie en halverwege een 

dorpsmail gestuurd worden aan de bewoners ter herinnering. De actie vindt plaats 

van 27 september tot 11 oktober. Wordt vervolgd. 

 

7. Rommelmarkt 

Bea gaat Rob vragen of hij ook dit jaar weer de kramen voor de rommelmarkt wil 

reserveren. Tevens vraagt zij of Rob eenmalig aanwezig wil zijn voor de volgend 

bestuursvergadering. Het draaiboek is aangepast en wordt op de volgend 

vergadering als agendapunt opgevoerd 

 

8. De fiets4daagse 

Op 4 juli is de laatste vergadering hierover. Het draaiboek is klaar. Helaas geen 

dansgroep aanwezig vanuit Westerbork daar zij reeds op die dag een optreden 

hebben. 

 

9. Uit de werkgroepen 

• Leuk: gaat nieuwe bewoners benaderen voor lidmaatschap 

 

10. Glasvezel 

Inmiddels 50 % aanmeldingen. De 1e schop is al in de grond gegaan in Geesbrug. De 

Kiel is over ongeveer 2 jaar aan de beurt 

 

11. Rondvraag: 

Bea: veel vakantiefietsers rijden op de rijbaan in plaats van op het fietspad. Kan er 

een duidelijke belijning gemaakt worden zodat de fietser bij het kruispunt automatisch 

naar het fietspad geleid worden 

12. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten door de voorzitter 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

 



Actiepunten: 

 

Jaap: Contact met provincie i.v.m. bladafval Rolderstraat 

Uitnodiging bewoners De Tip sturen i.v.m. permanente bewoning 

  Aantal debiteuren dorpskrant en vereniging benaderen 

Overleg nieuwe organisator rommelmarkt 

    

Gijs:  Wals voor Jeu de Boules baan. Dorpsmail oproep plaatsen 

  Internet: goede doel zoeken voor overgebleven spullen rommelmarkt 

  

Désirée:  Rabo Clubsupport 27 september – 11 oktober. Aankondiging in onze 

dorpskrant en dorpsmail begin en halverwege actieperiode 

Wifi voor het dorpshuis 

     

Bea:  Contact met Rob over reservering kramen rommelmarkt 

Overleg samen met Jaap nieuwe organisator rommelmarkt 

 

Arie:  reflectoren:  in overleg met provincie 

Organisatie lantaarnpalen: plaatsing, bewoners  

Verlichting borden bebouwde kom, in overleg met provincie 

Carla:     

 

Algemene herinneringslijst 

Overleg bewoners De Tip met Vereniging Dorpsbelangen 

 

Vergaderrooster bestuur 2019 

- 15 augustus 

- 19 september 

- 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 

 

 


