
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 21 oktober 2019 

 

Aanwezig:  Jaap, Gijs, Arie, Rob, Désirée  

Afwezig: Carla en Bea met kennisgeving 

Gast:  Daan Heuver: opbouwwerker Maatschappelijk Welzijn Coevorden 

Aanvang: 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststelling van de vergadering 

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

 

2. Notulen vergadering 24 oktober 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 

• Nieuwjaarsreceptie 4 jan 2020 in het dorpshuis. Aanvang 16.30 uur. Henny 

Schans doet de inkopen 

• Wifi voor dorpshuis: Désirée doet onderzoek voor aansluiting wifi. Tijdelijk totdat 

glasvezel is aangelegd (2021) 

 

4.  Daan Heuver opbouwwerker Maatschappelijk Welzijn Coevorden: 

Werkgebied: Vanaf De Kiel tot aan ’t Haantje.  

Daan is elke woensdag en donderdag aanwezig in het dorpshuis van Schoonoord. 

Taakgebied: o.a. preventie leefbaarheid dorpen, eenzaamheid, huisbezoeken, 

stimuleren van bewonersgroepen, zorgvraag. 

Daan wil graag ingeschreven worden bij onze dorpsmail om op de hoogte te blijven 

van onze meldingen. 

Per 6000 inwoners is er 1 opbouwwerker actief vanuit de gemeente Coevorden. 

Wilt u gebruik maken van de hulp van de opbouwwerker, hieronder de gegevens: 

 

Daan Heuver 

Maatschappelijk Werk Coevorden 

Email: dheuver@mwcoevorden.nl 

Tel: 0633133269 

Verdere informatie kunt u vinden op www.mwcoevorden.nl 

 

 

 

5. Het verkeer in ons dorp De Kiel 

Er is vanuit de gemeente Coevorden geen reactie gekomen op de mail van Rob 

namens het bestuur over de snelheidsmeting Eserstraat. Er wordt besloten om nog 1 

keer een herinnering te sturen. Tevens neemt Rob telefonisch contact op met de 

afdeling verkeer gemeente Coevorden 

 

 

mailto:dheuver@mwcoevorden.nl
http://www.mwcoevorden.nl/


6. Werkgroepen 

Kinderclub: er is gekozen voor een andere opzet van het Sinterklaasfeest. (zie ook 

de dorpsmail) 

Leuk: er zijn een aantal nieuwe bewoners bezocht 

 

7. Rondvraag: 

Arie:  fietspadverlichting is opnieuw ingesteld 

 Contact met de onderhoudsmonteur 

 Inductieplaat voor het dorpshuis via Gerard Kloosterman 

 Contact provincie reflectoren   

 

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 

  Notulen 21 november sturen aan Daan Heuver 

  

Désirée:  Daan Heuver inschrijven voor dorpsmail 

  Tijdelijke wifi voor dorpshuis 

     

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 

Herinnering mail sturen naar afdeling verkeer betreffende snelheidscontro;e 

Eserstraat. Tevens telefonisch contact 

 

Carla:    Informatiefolders fietsvierdaagse 

  Voorbeeld interview sturen naar Arie 

 

Algemene herinneringslijst 

 

Vergaderrooster bestuur  

- 12 december 

- 23 januari  

- 20 februari 

- 19 maart 

- 23 april 

- 28 mei 

- 25 juni 

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

dorpshuis. Tijd: 16.30 tot 18.30 uur 

 

 


