NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 24 september 2020
Aanwezig:
Afwezig:
Aanvang:

Jaap, Gijs, Rob, Bea, Désirée, Arie, Carla
met kennisgeving Désirée
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 ongewijzigd vastgesteld

2.

Notulen vergadering 2 juli 2020
De notulen worden goedgekeurd en daarna geplaatst op de website door Ad via de
secretaris. Tevens wordt door de secretaris via de dorpsmail een melding gemaakt
zodra deze notulen op de website staan.

3.

Post en mededelingen
• Er komt een verwijzing naar Coevorden Nieuws ( https://coevordernieuws.nl/ ) op
de website van de Kiel te staan. Hier kunnen de bewoners al het nieuws van de
gemeente Coevorden nalezen. Er staat ook een artikel in over de opening van
ons 7 Markendorp https://coevordernieuws.nl/nieuws/de-kiel-onthult-bord-7markendorp-met-filmpje/
• Zeno Roos: de namen van de haltepalen bus worden aangepast.
• Veilig Verkeer Nederland (VVN) Het bestuur heeft via VVN gratis 175 30 KM
stickers ontvangen om te plaatsen op de vuilcontainers aan de Eserstraat. Deze
zijn inmiddels aan de bewoners uitgedeeld. Tevens zijn er nog 2 Slown Down
poppen bijgeleverd. Het bestuur stelt voor om deze te plaatsen bij de school.
Er is ook nog een spuit set meegeleverd om op straat de aandacht te vragen
voor de 30 km zone. Deze bestaat uit een krijtoplossing die langzaam weer zal
vervagen. Hiervoor gaat het bestuur nog in overleg met de gemeente Coevorden.
• Mail ontvangen van Esther Boer: voorrangssituatie Kijlweg – Eserstraat gevaarlijk
en onoverzichtelijk. Zij heeft dit namens de bewoners aangekaart bij de
gemeente Coevorden. Zij willen een onderbord dat aangeeft dat er een kruising
is en dat rechts voorrang heeft. De gemeente heeft dit niet gehonoreerd. Rob
Thiele neemt hierover contact op met de gemeente Coevorden.
• De perken langs de Eserstraat zijn na enige klachten gesnoeid zodat het voetpad
weer vrij van doorns is

4.

Klimaatadaptie gemeente Coevorden Edwin ten Hove
De gemeente Coevorden wil graag met de bewoners van ons dorp in contact komen
met als onderwerp klimaat adaptie.
Wat is de aanleiding?
Citaat uit de email van de gemeente Coevorden:
“Binnenkort start een regionale campagne waarbij de gemeente Coevorden,
buurgemeenten en de waterschappen het bewustzijn van inwoners willen vergroten
over de gevolgen van die extremere weersomstandigheden en wat dat voor hen
betekent.

Vanuit de gemeenteraad is een werkgroep actief met het onderwerp duurzaamheid.
Zij vinden klimaatverandering, en wat de gevolgen van de extremere
weersomstandigheden voor onze inwoners, een belangrijk thema en willen hierover
graag vanaf medio oktober met inwoners in dialoog”.
Het standpunt van ons bestuur:
• In coronatijdperk moeilijk om dit op grotere schaal met bewoners te
organiseren
• Maximaal 15 personen in ons dorpshuis
• Hoe groot is de afvaardiging van de gemeente Coevorden
• Huur van ons dorpshuis is €12,50 per uur
5.

Hoe bereiken wij onze leden als er belangrijke beslissingen moeten worden
genomen.
Informatie en communicatie naar de inwoners van De Kiel vanuit het bestuur is op dit
moment met de corona maatregelen erg moeizaam. Er kan met name over
belangrijke beslissingen geen ledenvergadering georganiseerd worden.
Het bestuur heeft gezien de financiële situatie van de stichting dorpshuis (geen
inkomsten – wel verlies) het unanieme besluit genomen om de stichting met €1000 te
ondersteunen. Hiervoor had eigenlijk een ALV of extra vergadering voor de leden
moeten plaatsvinden. Nu is dit ad hoc door het bestuur besloten.
De enige communicatie kanalen zijn de dorpsmail en de dorpskrant.
Gezien de huidige extra corona maatregelen heeft het bestuur besloten om geen
extra ALV vergadering voor dit jaar uit te schrijven.

6.

Winteravond participatie zonnepanelen
Het is de bedoeling dat er een winteravond georganiseerd wordt over participatie
zonnepanelen. Dit houdt in dat bewoners die zelf geen zonnepanelen kunnen
plaatsen bij iemand anders met een groot dakoppervlak kunnen deelnemen.
De gemeente Gees heeft een coöperatie opgericht. Informatie uitwisseling tussen de
dorpen zou nodig zijn.
Het volgende dorpenoverleg zijn Jaap – Rob en Arie namens ons bestuur
vertegenwoordigt.
Het bestuur is van mening dat er voorlopig geen winteravonden georganiseerd
kunnen worden

7.

Vacatures bestuursleden maart 2021
Jaap en Arie treden af en worden niet herkozen. Er is een mailing hierover gemaakt.
Op zoek naar nieuwe voorzitter en algemeen bestuurslid,
Er hebben zich bij de secretaris geen nieuwe bestuursleden aangemeld

8.

ALV vergadering nog dit jaar
Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen ALV vergadering meer uit te schrijven
gezien de corona maatregelen. Informatie wordt zoveel mogelijk via dorpsmail en een
extra dorpskrant uitgewisseld

9.

Uit de werkgroepen:
Vele activiteiten liggen stil vanwege het coronavirus. Geen nieuwe ontwikkelingen

10.

Rondvraag:
Bea: glasvezel. Kan ik ook via mijn tablet TV kijken? Antwoord: geen probleem

11.

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:

Maandelijks 1 week voor bestuursvergadering oproep agendapunten
Advertentie Jors Molenzicht overleggen
Contact Erik: activiteitenoudere jeugd

Désirée:
Bea:
Arie:

reflectoren: in overleg met provincie
Organisatie herziening dorpsvisie

Rob
Carla:
Algemene herinneringslijst
Vergaderrooster bestuur
?

