
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 12 december 2019 

 

Aanwezig:  Jaap,  Arie, Rob, Bea 

Afwezig: Gijs, Désirée  en Carla 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. 

2. Notulen vergadering 21 november 2019 

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

  Dorpsbudget en stimuleringsfonds 

  Het dorpsbudget van 7700 euro is goedgekeurd. 

             

  Subsidie Stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 is toegekend. Er wordt een geldbedrag van 

  € 2.520 op onze rekening gestort. Hiermee kunnen wij het project rondom het “Kiels   

  Ommetje” realiseren. Het geld wordt o.a. besteed aan het realiseren van het maken en  

   plaatsen van bordjes, QR code’s, etc. Jaap heeft inmiddels “de Kielse gidsen” bij elkaar ge-  

  roepen. De bijeenkomst staat gepland voor d.d. 9 januari 2020 en wordt gehouden bij Roelie  

  de Boer thuis. 

 

 Aansluiten en realiseren media-apparatuur Dorpshuis. 

 De aanpassing en het aansluiten van de beamer en aanverwante apparatuur is gerealiseerd.  

 Ziet er goed uit! Met dank aan Andre de Boer en Gerard Kloosterman voor hun inspanning om   

 dit toch al lang lopend probleem op te hebben gelost. 

 

 Wifi voor dorpshuis. 

Désirée doet onderzoek voor aansluiting wifi. Hierover nog geen terugkoppeling gehad. 

 

 Verbanddoos Dorpshuis. 

Bea vertelt het vreemd te vinden dat bij de jaarlijkse inspectie van de verplichte EHBO                  

verbanddoos in het Dorpshuis en de daarbij behoorde verbandmiddelen hierover extra betaald moet 

worden. Dit ondanks dat de inspectie zelf van de verbanddoos gratis is. De extra kosten die betaald 

moeten worden zitten m.n. in de vervangende verbandmiddelen die ondanks de verzegeling niet 

gebruikt zijn.  Na onze discussie hierover neemt Bea het voortouw om dit verder uit te zoeken. 

 

 



4. Op de ALV van maart 2019 is er een voorselectie geweest van een aantal van 

ondergenoemde projecten. Hierop kon men destijds tijdens deze ALV door de aanwezigen leden 

met een sticker op genoemde projecten stemmen. 

Bewijzering Kielse ommetje. 

Zie hiervoor bovengenoemde mededeling toekenning “Subsidie Stimuleringsfonds leefbaarheid 

2019”. 

Dorpsfilm. 

Het bestuur weet niet meer wie er op dit idee is gekomen. Toch willen wij als bestuur inventariseren 

naar de (on)- mogelijkheden hiervan. Zoals bijvoorbeeld de kosten . Het feit dat het bestuur van 

mening is dat dit project bij het eventuele realiseren van de dorpsfilm deze vakkundig moet worden 

uitgevoerd. M.b.t. het vakkundig laten uitvoeren van deze film willen wij geïnformeerd worden over 

de kosten, aanpak etc. Als het totale plaatje helder is worden de overige bestuursleden hierover 

geïnformeerd zal dit project uiteindelijk tijdens de komende ALV aan de leden worden voorgelegd. 

Jaap gaat contact opnemen met Karin Broekhuizen. Daarnaast zal Jaap uiteindelijk een stukje 

schrijven voor de Dorpskrant. 

Workshop KiWi’s. 

Het is voor het bestuur onduidelijk om welke workshop het gaat die de KiWi’s hebben ingediend. 

Daarnaast willen wij als bestuur graag een begroting zien. Vanwege de onduidelijkheid zal Arie aan 

Wea vragen waarover de workshop gaat. Arie zorgt voor de terugkoppeling aan het bestuur. 

Bloemenbermen. 

Jaap vertelt hierover dat uit verkregen informatie van de Gemeente Coevorden binnen twee jaar het 

maaibeleid wordt aangepast. Dit betekend volgens Jaap dat het maaibeleid verschraalt wordt. 

Hierdoor krijgen de bermbloemen meer de kans om tot groei te komen.  

 

Daarnaast oppert Jaap het idee in een eerdere samenspraak met Saskia de aanpak van de 

bermbloemen te combineren met het plaatsen van nestkastjes. Het plaatsen van de nestkastjes 

heeft als doel de eikenproscessierups op een natuurlijke manier te gaan bestrijden. Uit informatie 

zou hiermee de overlast van de processierups tot zo’n 70 tot 80% af kunnen nemen. Het idee is om 

zo’n 500 nestkastje verdeelt over De Kiel op te gaan hangen. Echter om dit te realiseren wordt dit 

voorstel op de eerst volgende algemene vergadering aan de leden voorgelegd. Bij een eventuele 

goedkeuring door de leden wordt er contact gezocht met de Gemeente Coevorden voor subsidie. 

Kombord. 

Het realiseren van het kombord wordt de werkgroep leuk ingeschakeld. Zij kunnen kijken wat de 

kosten zijn en tevens uitzoeken waar het eventuele bord besteld kan worden. Omdat Schoonoord al 

een bord heeft gerealiseerd is het misschien een idee om contact te zoeken met de 

verantwoordelijke personen die bij hen in het dorp het bord hebben gerealiseerd. Naast het 

realiseren van het kombord wordt door het bestuur contact gelegd met de verkeersdeskundige van 

de Gemeente Coevorden. Dit in het kader met de plaatsing t.o.v. de verkeersveiligheid. 

 

Bord aanduiding dorpshuis. 

Hierover wordt contact gezocht met de stichting.  

Reflectoren wegversmalling. 

Hierover is correspondentie met de provincie.  

 



5. Verkennen/ inventariseren nieuwe projecten. 

Om nieuwe projecten voor ons dorp te kunnen realiseren willen wij als bestuur een verkennend cq 

inventarisatie avond houden. Het doel van de bijeenkomst is dat onze leden net als voorgaande 

jaren zij een voorstel kunnen in dienen.  De mogelijke projecten die een kans maken tot het 

realiseren hiervan zullen uiteindelijk worden ingediend bij het stimuleringsfonds en of uit het 

dorpsbudget worden gefinancierd. De extra ALV avond wordt ingepland d.d. 9 maart 2020. De 

leden worden door de dorpsmail hierover geïnformeerd. 

 

6.  Nieuwjaarsbijeenkomst/ borreluur. 

 Zowel de nieuwjaarsreceptie als het maandelijkse borreluurtje wordt d.d. 4 januari 2020 in   

 “één jasje” gegoten.  Taakverdeling. Jaap doet het welkomstwoord en blikt terug op de 

  gebeurtenissen uit 2019. Henny schans verzorgt de kleine hapjes, Bea zorgt voor een  goed                 

  gevulde drankvoorraad.  

  Noot: Tijdens deze bijeenkomst is er dit keer geen sprake van een maaltijd. 

 

7. Uit de Werkgroepen. 

Er is niets te melden. 

 

8. Rondvraag.  

Geen. 

 

9. Sluiting. 

De vergadering wordt om 21.25 uur gesloten door de voorzitter 

 

Rob Thiele 

Algemeen bestuurslid en ter vervanging van: 

 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

 

 

 

Actiepunten: 

Jaap:   Ontwerp spandoek. Paul en Joke hiervoor benaderen 

 

mailto:secretaris@dekiel.info


Gijs: Wals voor Jeu de Boules baan 

              bijdrage stichting dorpshuis 

 Samen met Rob vragenlijst maken voor interview bewoners Eserstraat over de       

verkeersdrukte en inrichting      

 

Désirée:  Wifi voor het dorpshuis 

                 Daan Heuver inschrijven voor dorpsmail 

 

Bea:  uitzoeken jaarlijkse terugkerende kosten verbanddoos  

 

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 

 

Carla:    Informatiefolders fietsvierdaagse 

              Voorbeeld interview sturen naar Arie 

 

Algemene herinneringslijst. 

Vergaderrooster bestuur 2020 

-             nader in te vullen 

- elke 1e zaterdag van de maand wordt de dorpsborrel gehouden in ons dorpshuis. Tijd: 16.30      

tot 18.30 uur 


