
NOTULEN VERGADERING DORPSBELANGEN 24 november 2022 

 

Aanwezig:  Gijs, Angelina, Bea, Bianca, Carla 

Afwezig: Désirée en Dina met kennisgeving 

Aanvang: 20.00 uur in het dorpshuis 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

De  vergadering wordt om 20.05 uur geopend door de voorzitter Angelina van 

Ginneken 

Toegevoegd agendapunt:  

• Redactie dorpskrant toevoegen aan werkgroep overleg van 16 februari 2023 

• Vereniging Dorpen Coevorden toevoegen aan agendapunt 4 

 

2. De besluitenlijst 

De besluitenlijst is bijgewerkt. Zie voor het overzicht van deze lijst onder aan dit 

verslag. Tevens de data van vergaderingen en container voor oud papier. (ook voor 

2023) 

 

3. Post en mededelingen 

• Angelina neemt contact op met Rogier Vedelaar i.v.m. plaatsing 

speeltoestellen bij de school 

• De secretaris heeft wederom contact opgenomen met de wethouder 

Mepppelink voor een bezoek aan De Kiel 

• Doe dag 10 en 11 maart in ons dorp. Nadere informatie volgt. 

• 12 december: eventuele oprichtingsvergadering energie coöperatie van de 

werkgroep duurzaamheid. Let op: Tip 1 chaletpark De Eeke. Zie hiervoor de 

aankondiging in de nieuwsbrief van 24 november 

 

4. Bestuursaangelegenheden 

• VDC (Vereniging Dorpen Coevorden) is in het leven geroepen door Stichting 

Glasvezel Zuiderveld. Voorzitter is Jaap Ruiter en vertegenwoordigt ook ons 

dorp in deze vereniging. De vereniging heeft 20% aandelen in het glasvezel. 

De overige 80% is in het bezit van de gemeente Coevorden. De gemeente wil 

deze aandelen verkopen. Stichting glasvezel Zuiderveld wil ook de aandelen 

verkopen. Dit heeft geen consequenties voor de abonnementhouders. 

• Voorlopig vindt er uitstel plaats voor het plaatsen van de speeltoestellen bij de 

school. Dit in samenspraak met Jaap Ruiter. 

• Er wordt door de penningmeester driftig gezocht naar een nieuwe drukker 

voor onze dorpskrant.  

Er zijn enkele opties. Het bestuur neemt uiterlijk in december een besluit 

hierover. 

• De data van de bestuursvergaderingen 2023 zijn bekend. Zet deze alvast in 

de agenda. Zie onderaan deze  notulen 

• De data van de papiercontainer 2023 zijn bekend. Zet deze alvast in de 

agenda. Zie onderaan deze  notulen 

• De datum van de Algemene Leden Vergadering is bekend. Zet deze alvast in 

de agenda. Zie onderaan deze  notulen 



• Straatambassadeurs: de dorpsvisie heeft het advies gegeven om 

straatambassadeurs in het leven te roepen. Zij vertegenwoordigen de straat. 

Bewoners kunnen voor informatie bij hen terecht. 

 

5. De Telefoonbieb 
De telefoonbieb heeft een grondige schoonmaakbeurt gehad nadat er veel materiaal 
door bewoners is geplaatst. Dit is niet de bedoeling. Boeken moeten eerst aangemeld 
en ingeleverd worden bij Selma Roos en niet zelfstandig in de bieb geplaatst worden. 
Dit om orde en overzicht te behouden. 
Eventuele verplaatsing van de bieb tegen de gevel van het dorpshuis is nog niet aan 
de orde. Dit wordt meegenomen in het plan van aanpak over de herbestemming van 
de school en het dorpsplein, 

 

6. Nieuws uit de werkgroepen 

• Ziel van het Dorp 
i. De enquêtes herbestemming schoolgebouw kunnen tot 1 december 

2022 ingeleverd worden. Dit kan zowel digitaal als op de genoemde 
adressen 

ii. Woensdag 7 december is er een inloopavond. Hierin worden de 
conclusies vanuit de enquête met de bewoners besproken. Nader 
informatie volgt nog. 

• Duurzaamheid 
i. 12 december 2022; oprichting energie coöperatie. Zie ook punt 3 van 

de notulen 

• Onderhoud: 
i. De kerstboom wordt hopelijk weer geplaatst op de hoek Eserstraat – 

Roldestraat. Dit in overleg met de bewoners die de stroom leveren. 

• Activiteiten: 
i. Organisatie Lente Fair op zaterdag 6 mei van 11.00 – 16.00 uur op ons 

dorpsplein  
 

7. Rondvraag: 

Bianca: neemt contact op met Arie over de verlichtingsogen verkeerssluis 

Bea:  bedankje aan vrijwilligers rommelmarkt. Bianca vermeldt dit in de 

nieuwsbrief 

Angelina: bezoek aan ons bestuurslid Dinie na bevalling. Carla en Angelina 

  

8. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten door de voorzitter 

 

Namens het bestuur: 

Gijs Egbers 

Secretaris Dorpsvereniging De Kiel 

Email: secretaris@dekiel.info 

 

Actiepunten: 

   

Gijs:  Fokke de Boer violen en andere planten volgend jaar  

 Nogmaals contact met wethouder Coevorden maken 

 Dorpskrant – nieuwsbrief op de agenda plaatsen 

 Straatambassadeurs op de agenda plaatsen 
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Désirée:  Dorpskrant, nieuwe drukker zoeken. 

     

Bea:   

  

Carla:    informatie bij Saskia over straatambassadeurs 

  Bezoek Dina 

   

Angelina:  Contact Rogier Vedelaar speeltoestellen. Navragen bij Jaap 

 Werkgroep redactie toevoegen aan werkgroep overleg 16 febr. 2023 

 Doe dag oproep plaatsen 

 Overleg stichting dorpshuis en werkgroep onderhoud  betreffende de doe dag  

van 10 en 11 maart 2023 

 Bezoek Dina 

 Werkgroep overleg uitschrijven  

    

Bianca: nieuwsbrief: gebruik frames. Informatie opvragen bij Jaap Ruiter 

Doe dag aanmelden  in de nieuwsbrief 

Contact Arie over ogen verkeerssluis 

Nieuwsbrief: bedankje vrijwilligers rommelmarkt 

 

Dina:  

 

Algemene herinneringslijst 

• Uitvoering aanleg speeltuin achter het dorpshuis 

• 6 april 2023: Bezoek wethouder Bea Meppelink aan De Kiel 

 

• Bestuursvergaderingen    Papiercontainer op het dorpsplein 

15 december 2022    24 november 2022 

       22 december 2022  

 19 januari 2023    

 16 februari 2023 werkgroep overleg 

 23 februari 2023    23 februari 2023 

 23 maart 2023    23 maart 2023 

 20 april 2023     20 april 2023 

 25 mei 2023     25 mei 2023 

 22 juni 2023     22 juni 2023 

       20 juli 2023 

 24 augustus 2023    24 augustus 2023 

 21 september 2023    21 september 2023 

 26 oktober 2023    26 oktober 2023 

 23 november 2023    23 november 2023 

 21 december 2023    21 december 2023 

 

Doe dag onderhoud:   Vrijdag en zaterdag 10 – 11 maart 2023 

Algemene Leden Vergadering (ALV):  Maandag 27 maart 2023 

Lente Fair     Zaterdag 6 mei 2023 van 11.00 – 16. 00 uur 


