Notulen voor de 228e vergadering van de Dorpsvereniging Midwolde gehouden op donderdag
6 november, 2014 om 20:00 uur in het Theehuis
Deelnemers:
Petra de Bruin (afwezig)
Johan Wouthuis
Ingrid Duiker
Gerrit Knol
Eise de Vries
Jos leber (notulist)
Geert Kruiter

Financiën
Secretaris
Activiteiten coördinatie en AED
Houtwallen/communicatie met boeren/paasvuur
Onderhoud en beheer Theehuis
Duurzame Energie en P+R Leek
Voorzitter



Vaststelling Agenda



Taakverdeling binnen het bestuur



Nieuwe plattegrondkasten met verlichting tegenover het Theehuis en samen met een ANWB
bord worden het dan 3 borden naast elkaar? Willen we dit? Waar plaatsen? Wiens actie?



Status en standpunt tav P+R Leek



Stolpersteine in Midwolde?



Actie items bespreken



Rondvraag

1. Taakverdeling en werkwijze rond vergaderingen:
Korte evaluatie van de huidige taakverdeling binnen het bestuur:
Johan Wouthuis is verantwoordelijk voor alle ingekomen stukken en communicatie en zorgt dat
daar waar nodig actie op wordt genomen.
Verder draagt hij er zorg voor dat er notulen komen en dat die na goedkeuring ook op de website
worden geplaatst.
Ingrid Duiker gaat zich bezig houden met de coördinatie van activiteiten en brengt voorstellen in
bij de bestuursvergadering. Is ook verantwoordelijk voor het beheer van de AED’s: Dit betreft
administratie en contact met leverancier en de organisatie van herhalingscursussen.
Gerrit Knol is contactpersoon voor de boeren, zit o.a. in de houtwallen commissie ivm het
coulissenlandschap en is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse paasvuur.
Eise de Vries is aanspreekpunt voor het onderhoud en beheer van het Theehuis m.u.v. de
financiën.
Jos Leber is naast Duurzame Energie (zie aparte tab op de website) ook verantwoordelijk voor de
ledenadministratie en coördineert activiteiten rond ICT v.w.b. het electronisch archief van de
Dorpsvereniging in de Dropbox (Dropbox – beheerd doorJan Gietema) en de Website (beheerd
door Erik Zoethout) en heeft als speciaal project de mogelijke P+R uitbreiding in Leek.

Geert Kruiter stelt telkens de agenda vast voor de eerstkomende bestuursvergadering (in principe
op de 1e donderdag van elke maand). Punten voor de agenda vergezeld van voorstellen moeten
uiterlijk zondagavond voor de vergadering van de aankomende week worden aangeleverd. Geert
neemt alleen acties op zich als deze typisch voor de voorzitter zijn.
Notulen van de vergaderingen worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris gemaakt, in
de dropbox gezet, rond gestuurd (niet iedereen zit in de dropbox) en na goedkeuring bij de
eerstvolgende vergadering daarna ook z.s.m. op de website van de Dorpsvereniging gezet.
Verder is afgesproken dat wanneer bestuursleden verhinderd zijn ze een update van de bij
hem/haar openstaande actie items vóór de vergadering aanleveren.
2. Nieuwe plattegrondkasten
Via Stieneke van der Wal ontving het bestuur van de dorpsvereniging Midwolde vorige week een
e-mail bericht van de heer Sjoerd Bosma met bijlage/foto’s over de plaatsing van een nieuwe
plattegrondkast met reclame voor bedrijven en verlichting. Stieneke ontving dit bericht omdat zij
als contactpersoon betrokken was bij de aanleg en inrichting van de Koningsplek (bank en het
planten van de Koningslinde) en daar stond ook het oude informatie bord.
Het voornemen van de Gemeente was om deze nieuwe plattegrondkast naast de 2 borden bij de
kerk te plaatsen.
Het bestuur ziet niet wat het nut en noodzaak van deze plattegrondkast is en vraagt Jos om
hierover zsm contact op te nemen met de Gemeente met als standpunt dat wij graag afzien van
dit bord en zeker op de beoogde plek.
Bij de Koningsplek staat nu ook nog een ANWB bord met bruine letters die verwijzen naar de
camping en het watersport centrum (2 borden op dezelfde palen) en dat zou in principe ook
verplaatst of weg kunnen.
Actie: Jos gaat voor beide borden in overleg met de Gemeente.
Het oude informatiebord met plattegrond (ca 120 hoog en 150 cm breed) en verlichting die stuk is
ligt nu bij Hans de Bruin en het plan was opgevat om dit bij het Theehuis neer te zetten met
daarop reclame voor het Theehuis en Nienoord.
Actie: Afgesproken is dat Eise contact opneemt met Hans de Bruin en Hendrik Nomden en met
een uitgewerkt voorstel komt.
3. Status en standpunt P+R uitbreiding Leek
Jos heeft in Augustus aan wethouder Ben Plandsoen eerst mondeling gevraagd of hij mogelijk
toezeggingen of suggesties heeft gedaan in Regio verband mbt de uitbreiding van de huidige 30
naar het beoogde aantal van 200 P+R parkeerplaatsen en waar dat aantal van 200 vandaan
komt.
Op verzoek van de wethouder heeft Jos dit verzoek daarna via e-mail gedaan en het antwoord
daarop was: “Wat ik inmiddels duidelijk heb, is dat de lijst met alle op de drie inspraakavonden
gestelde vragen, uitgezet is bij de provincie Groningen, het OV-bureau en bij onszelf in de
gemeente Leek. De antwoorden verwacht ik dit najaar te krijgen, inclusief de antwoorden op jouw
vragen over de grootte van de carpoollocatie en alles wat er mee samenhangt.
Mede gezien de achtergrond van jouw vragen, stel ik voor dat we deze reactienota afwachten.”
Begin deze maand heeft Jos telefonisch contact gehad met Theo Vlaming over de voortgang van
de P+R plannen en in hoeverre wij daar ook nog in dit planstadium bij betrokken worden.

Het antwoord via e-mail is dat wij na interne bespreking van de concept rapportage mogelijk nog
betrokken worden eventueel samen met andere partijen, maar dat dit niet voor eind november zal
plaats vinden.
4. Stolpersteine in Midwolde?
Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt
gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven,
gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine (lett. 'struikelstenen')
herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen,
Jehova's getuigen en gehandicapten. (uit Wikipedia)
Gerrit is naar een bijeenkomst geweest waaruit is gebleken dat er in Midwolde geen Joden
woonden of dat verzetstrijders uit Midwolde om het leven zijn gekomen. Er zullen dus geen
Stolpersteine nodig zijn. Opvallend was dat er veel mensen uit Midwolde lid waren van de NSB
maar velen hielpen ook onderduikers. Een klein deel was wel verrader.
5. Actie items bespreken
Brief Trijnie Schluter over het ophogen van land aan de Noorderweg:
Gerrit heeft geen schriftelijke reactie gegeven maar wel met Trijnie gesproken. Het idee is nu om
een nieuwsbericht met foto’s te maken en dat op de website te publiceren. Zo ligt er bij Trijnie nu
een hoge wal omheen waar zij tegenaan kijkt en die is tijdelijk nodig om wegspoelen van grond te
voorkomen. Volgend jaar wordt het perceel gevlakt en dan is het land ca 30 cm hoger dan
oorspronkelijk. De vraag was ook: Komt er nog meer? Gerrit gaat samen met Johan een stuk
tekst aanleveren met toelichting en antwoord op vragen en dat wordt met foto(s) gepubliceerd in
een nieuwsbericht.
Lantarenpalen parkeerplaats Theehuis:
Is even blijven liggen en de geldpot van €10.000,- is nu leeg. Geert zegt toe er z.s.m. op terug te
komen.
Jos meldt dat zijn vrouw Marga ’s avonds bij het instappen van de auto op de parkeerplaats een
noodsmak maakte over die halfronde drempels. Geert neemt dit punt mee.
Ledenadministratie:
Als actie stond uit om nieuwe buren te bezoeken. Op Hoofdstraat nr 100 (woonde Harry Boerhof)
en 110 wonen nieuwe bewoners. De vraag was ook wanneer de nieuwe Theehuis bonnen klaar
zijn dan kan de contributie voor eind december geïnd worden en kunnen de ledenlijsten qua
actualiteit (witte plekken vooral bij voornamen en e-mail adressen) worden gecontroleerd en
bijgewerkt.
Actie: Eise vraagt z.s.m. bij de familie Nomden om de nieuwe bonnen te laten printen
6. Rondvraag
Johan heeft nieuws dat van belang is voor de dorpsvereniging op de website gezet en de
vergadering vindt dat een goede zaak; mee doorgaan
Gerrit heeft een eigen houtwal aangemeld en probeert een soort prijsvraag van de grond te
krijgen “mooiste houtwal van het Westerkwartier”
Jos merkt op dat er een grote achterstand is v.w.b. publicatie van de notulen op de website. Het is
de bedoeling om die alsnog te plaatsen maar Geert geeft aan dat dit niet eerder dan tussen Kerst

en Oud/Nieuw zal gebeuren. Het is de bedoeling dat direct na goedkeuring van de notulen bij de
volgende vergadering die ook op de website worden geplaatst als verantwoordelijkheid van de
secretaris.
Actie: Plaatsing notulen 2014 voor einde van het jaar dooor Geert/Johan
Geert zou graag zien dat wij met een standpunt/visie komen over stroom verkopen van NLD en
vraagt Jos om hiervoor een stuk te maken zodat we dit kunnen bespreken.

Actielijst

Datum
14-8-2014

30-9-2014
30-9-2014
30-9-2014
30-9-2014

30-9-2014
30-9-2014

30-9-2014

30-9-2014

30-9-2014
30-9-2014

30-9-2014
16-11-2014
16-11-2014

16-11-2014
16-11-2014
16-11-2014

Actie
Berm Wobbes is ingereden bij
werkzaamheden aan parkeerplaats Theehuis
Geert neemt contact op met gemeente
Alle verzamelde foto’s van BBQ etc in een
digitaal archief. Opsturen naar Jos.
Jos maakt een kort verslag met foto’s van
het 35 jarig lustrum en BBQ
Boekjes 35 jaar Dorpsvereniging Midwolde
verspreiden aan zuidzijde snelweg
Plaquette: Boekhold is verkeerd geschreven,
Stien en Bé Dop moeten worden
toegevoegd.
Vragen naar planning en begroting van Mini
symposium door Geert
Bouwzaken Theehuis: samen met Nomden
uitwerken van een meerjaren
onderhoudsplan, met daarin vervanging
riolering, renovatie toiletgroep, dak en
schilderwerk
Subsidie aanvraag Koningslinde moet voor
eind november zijn ingediend. Geert stuurt
een bericht aan Stieneke van der Wal om
alle facturen te laten inleveren.
Brief Trijnie Schluter; er is geen
terugkoppeling of reactie van Gerrit Knol
gekomen
Lantarenpalen parkeerplaats Theehuis
Contact met Fred

Door
Gerrit

Project Jack van der Palen: project
gefinancierd door gemeente en Dijkwering
stichting. Geert neem contact op met de
Gemeente.
Ledenadministratie: Nieuwe buren op nr 100
en 110 en mutaties checken
Overleg met de Gemeente over de
plattegrondkast en informatieborden
Eise contact neemt contact op met Hans de
Bruin en Hendrik Nomden en komt met een
uitgewerkt voorstel voor een “Theehuis” bord
Eise vraagt zsm bij de fam Nomden om de
nieuwe Theehuis bonnen te laten printen
Plaatsing notulen 2014 voor einde van het
jaar
Standpunt/visie over stroom en gas verkopen
van NLD

Geert

Status/Update
16/11 Gerrit neemt deze
actie over

Johan
Jos
Johan
Geert
Wij laten dit nog even
rusten
Ingrid
Eise

Ingrid gaat dit nu
coördineren
Hans de Bruin is rond
gegaan en heeft een
rekening gestuurd

Geert

Gerrit
Johan

Gaan samen met foto een
nieuwsbericht hierover
maken

Geert

Geldpot 10K is leeg
16/11Stoepranden worden
ook mee genomen

Johan
Jos
Eise

Eise
Geert
Johan
Jos

