Notulen van de 239e vergadering van de Dorpsvereniging Midwolde gehouden op woensdag
9 november 2016 om 19:30 bij Jos Leber
Deelnemers:
Petra de Bruin
Erik Zoethout
Ingrid Duiker
Gerrit Knol
Jos Leber (notulist)
Geert Kruiter

Financiën
Website, ICT, Paasvuur, communicatie en ledenadministratie
Activiteiten coördinatie en AED
Secretaris, P+R Leek, Onderhoud Theehuis
Voorzitter
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•
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Actiepunten vorige vergaderingen: Allen/Geert

•

Status financiën: Petra

•

Overleg over begraafplaats en parkeerplaatsen Midwolde: Geert
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Activiteiten: Ingrid
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Correspondentie in/uit: Jos

•

Rondvraag

•

Volgende vergadering

2. Notulen van 11 oktober 2016
De notulen zijn op 3 punten aangepast en daarna goedgekeurd mbt:
1. Subsidie van de Gem Leek aan dorpsverenigingen
2. “Paasvuur € 43,60 opbrengst lager” tekst
3. Verwijderen van een aktie bij Ingrid
3. Actiepunten vorige vergaderingen
Biljartovereenkomst
Met input van Jos heeft Henk Smits een concept contract opgesteld. Wat nog ontbreekt is
een punt over een opzegtermijn van 6 maanden. Daarna wordt het nog aan de leden van
de biljartclub voorgelegd.
Aktie: Jos neemt contact op met Henk Smits over de opzeggingstermijn en afronding van
het contract.
Subsidie van de Gem Leek voor dorpsverenigingen
Bij een vorige vergadering is gesuggereerd om in een nieuwsbrief om ideeën en
suggesties aan de dorpsleden te vragen en Geert gaat nu tekst hiervoor aanleveren.
Aktie: Geert levert tekst aan voor een nieuwsbrief om ideeën te vragen voor bestemming
van dit geld.
Overleg nodig ivm parkeren op de begraafplaats
Overleg heeft plaats gevonden en is een apart agendapunt (zie punt 5). Dit punt kan
afgevoerd worden.
Boekje met foto’s kwaliteitsimpuls Nienoord
Er wordt aan het boekje gewerkt en als er nieuws over is dan komt dit punt weer terug. Op
dit moment als aktiepunt afvoeren.
Concept draaiboek Paasvuur op papier
Erik heeft het draaiboek van het Paasvuur aangepast en met geel aangegeven waar dit
gewijzigd is. Het is rondgestuurd en eenieder wordt nu gevraagd om dit grondig door te
nemen en hierop te reageren zodat we dit in de volgende vergadering kunnen afronden.
Aktie: Eenieder stuurt een reaktie met of zonder suggesties naar Erik
Gesprek met Roelof de Boer over Paasvuur
Erik heeft op 7 nov een goed gesprek gehad met Roelof de Boer over allerlei zaken rond
het vuurbestuur, zal wat punten op papier zetten en komt hier op terug bij de volgende
vergadering.
Concept nieuwsbrief om over de a.s. bestuursvacatures te berichten
Het concept voor een nieuwsbrief over de aanstaande bestuursvacatures, voorzitter,
secretaris en activiteiten coordinatie zal door Geert dit weekend worden rondgestuurd. Het

verzoek is dat iedereen daar dit weekend ook even op reageert zodat de nieuwsbrief uit
kan en we mogelijk in december de gesprekken met kandidaten kunnen gaan voeren.
Het staat eenieder vrij om dorpsleden enthousiast te maken voor deze vacatures en zich te
melden bij het bestuur.
Nieuwe bouwtekeningen Theehuis
Erik heeft mbv een tekenprogramma globale nieuwe bouwtekeningen gemaakt adhv de
oude maatvoering en nieuw ingemeten ruimtes zoals de toilettengroep en rookruimte. Deze
zullen nu eerst verder gecontroleerd worden en daarna zullen de installaties worden
ingetekend.
4. Status financiën
Voor activiteiten staat € 10.000 in de begroting en we hebben nu € 9.250 besteed.
5. Overleg over begraafplaats en parkeerplaatsen in Midwolde
Er is overleg geweest over de begraafplaats en de parkeer problematiek in Midwolde
tussen Rika Nienhuis als beheerder van de kerk en Hans Scheffer als beheerder van de
begraafplaats:
-

Hans wil het aantal begraafplaatsen met 200 uitbreiden en loopt vast bij de
gemeente.
De gemeente gaat niet mee omdat ze weerstand vrezen vanuit Midwolde. De
begraafplaats nadert binnen 1-2 jaar de status van vol.

-

Geert heeft nogmaals de botsing tussen het bestuur van dorpsvereniging Midwolde
rondom het jaar 2000 verwoord en ook de discussie’s die Geert met de voorganger
van Hans heeft gevoerd waarbij die het stukje weiland zou opdelen in
begraafplaatsen en parkeergelegenheid. Hans was daar niet van op de hoogte.

-

Volgens Geert is in het bestemmingsplan opgenomen dat dit deel de bestemming
parkeren heeft en dat zou betekenen dat een bestemmingsplan wijziging nodig is

-

Ingrid van der Woude (Inkies) zit van tijd tot tijd volkomen vast met de parkeer
situatie. Ze heeft al veelvuldig meegemaakt dat bij kerkelijke activiteiten klanten voor
Inkies aan komen rijden en direct rechtsomkeert maken omdat ze nergens een auto
kwijt kunnen.

-

In het overleg zijn nu wel afspraken gemaakt dat nu wekelijks de agenda’s
afgestemd worden zodat vanuit beide partijen bekend is wat er aan bezoek te
verwachten valt. Indien nodig wordt er dan gezamenlijk met parkeerwachters
gewerkt.

-

Dit neemt het kernprobleem niet weg, dat in het natte seizoen er veel te weinig
parkeerruimte is. Het weiland kan dan niet gebruikt worden.

-

Geert heeft in het overleg een idee gelanceerd dat is gebaseerd op het uitgangspunt
dat we weten dat er niets zal veranderen zolang de DV Midwolde niet gezamenlijk
optrekt met de beheerder van de begraafplaats.

Wij willen graag een structurele aanpak voor de parkeerproblematiek en Geert heeft
daarom het volgende idee geopperd:
- Wij geven ruimte voor uitbreiding van de begraafplaats tot 100 nieuwe plaatsen (1x
een dubbele rij) Dit betekent dat het weiland ongeveer in tweeën wordt gedeeld.
- Het resterende deel wordt verhard parkeerterrein identiek aan de huidige
parkeerplaatsen.
- De rotonde kan komen te vervallen en de auto’s kunnen dan rondrijden over beide
parkeer terreinen. Eenrichting.
- De kerk betaalt mee (nog te betalen) aan de inrichting van het nieuwe parkeerterrein.
- We moeten de gemeente mee zien te krijgen om ook een deel van de kosten te laten
betalen. Daar ziet Geert wel mogelijkheden voor op basis van eerdere gesprekken
die hij met de gemeente heeft gevoerd. Nog geen garantie natuurlijk.
- De nieuwe begraafplaatsen mogen niet gebruikt worden als algemene begraafplaats.
Het wordt strikt gereserveerd voor leden van de kerkgemeenschap en inwoners
Midwolde/leden DV.
- De gemeentelijke begraafplaatsen zullen over twee jaren vol zijn.
Wat we met dit compromis bereiken is dat we niet langer een discussie hebben om het
gehele weiland tot begraafplaats te maken, het parkeerprobleem opgelost wordt en dat
bewoners van Midwolde de mogelijkheid hebben om hier een begraafplaats te regelen ipv
dat het vol komt te liggen met mensen van buitenaf die geen binding hebben.
Hans, de begraafplaats beheerder heeft aangegeven zich hier hard voor te willen maken
en in dat geval af te zien van uitbreiding tot 200 plaatsen.
Bovenstaande is kort besproken binnen ons bestuur en een conclusie is er nog niet. Er
bestaat een neiging naar “vol is vol” maar een oplossing voor het parkeerprobleem is ook
nodig. Na beantwoording van onderstaande vragen praten we hier weer over:
- hoeveel ruimte is er nu nog?
- wordt er ook geruimd en wat levert dat op?
- als er 100 graven bij komen, hoe lang kan je dan vooruit?
- moet het voorstel van graven en parkeerplaatsen niet eerst echt goed worden ingemeten
om te kijken wat dit oplevert?
Aktie: Geert neemt aktie op deze 4 vragen
6. Activiteiten
Ingrid is bezig om weer een oude traditie te laten herleven: “zelf kerststukjes maken” en
binnenkort gaat daar een nieuwsbrief over uit.
Ook de nieuwjaarsreceptie met stampot maaltijden gaat er weer komen.
7. Correspondentie in/uit
We hebben een bericht gekregen van de Gem Leek dat de nieuwe wethouder Karin
Dekker graag een keer een (deel van de) vergadering van de dorpsvereniging bijwonen.
Hier is nog geen besluit over genomen.
Er zijn 2 brieven van Frits Swart via Geert Kruiter binnen gekomen voor het bestuur van
de dorpsvereniging over:
- bezwaar tegen de automatische incasso van de contributie omdat hiermee het

persoonlijk contact met 1 of meerdere bestuursleden om zeep wordt geholpen
- een mededeling over de as bestuurswisselingen en suggesties qua keuze
8.

Rondvraag

Geen
Volgende vergadering: Dinsdag 6 december om 19:30 bij Erik Zoethout

Actielijst notulen van 9 nov 2016
Datum

Actie

Door

Status/Update

8-10-2015

Biljart overeenkomst (laten) maken en
bespreken

Geert/
Jos

9-11-16 Jos neemt contact op
met Henk Smits over de
opzeggingstermijn en
afronding van het contract

10-12-2015

Wat gaan we doen met ca € 4500
subsidie die de Gem Leek beschikbaar
stelt voor de dorpsverenigingen.

Geert

31-3-16 Geert vraagt
werkgroep DuurZSaam actief
of zij een goede bestemming
weten
3-9-16 Geert vraagt Frans
Traa of subsidie nog
beschikbaar is en welke datum
9-11-16 Geert maakt tekst
voor een nieuwsbrief

28-7-2016

Afstemmingsgesprek begin september
Geert
tussen Ingrid, Geert en DuurZSaam nav Jos
paasbrunch en over happy hour

11-10-2016 Jos vraagt na bij
Marieke Schaap ivm Inkies
bonnen en informeert Geert

3-9-2016

Concept draaiboek Paasvuur op papier
aanpassen (wie beslist) incl afdracht
van de opbrengst

Allen
Erik

11-10-2016 Erik heeft overleg
met Gerrit gehad om bij dit
punt te helpen
9-11-16 Draaiboek is
aangepast en eenieder zal een
reaktie sturen

3-9-2016

Jos gaat kijken naar onderzoek gebruik
huidige P+R

Jos

11-10-2016

Ingrid organiseert een nieuwe AED
kursus voor alleen Midwolde voor in het
1e kwartaal van 2017

Ingrid

11-10-2016

Erik maakt een voorstel om het
speeltoestel op Marktplaats te zetten

Erik

11-10-2016

Erik / Ingrid maken een voorstel voor
een nieuwsbrief over de dorpstent.

Erik/
Ingrid

9-11-16 Eerste opzet is klaar

11-10-2016

Erik gaat een afspraak maken met
Erik
Roelof de Boer om over het Paasvuur te
praten

11-10-2016

Gerrit maakt in januari een overzicht van Gerrit
kosten en opbrengsten van de dorpstent

11-10-2016

Gerrit wordt gevraagd om het verzoek
Gerrit
over te brengen aan de Fam Dijkstra dat
de rekening op tijd wordt ingediend en
dat de asresten nog opgeruimd moeten
worden.

11-10-2016

Concept nieuwsbrief om over de a.s.
bestuursvacatures te berichten

11-10-2016

Erik gaat inmiddels zelfstandig wonende Erik
kinderen benaderen om lid te worden

11-10-2016

Jos gaat samen met Erik de
mogelijkheden voor nieuwe
bouwtekeningen onderzoeken

11-10-2016

Over gebruik WhatApp groep
Geert
informeren bij dorpsvereniging Lettelbert
hoe het daar georganiseerd is. Ook mbt
de borden bij de ingangen van het dorp

9-11-2016

Geert neemt aktie op 4 vragen mbt de
begraafplaats en parkeergelegenheid

Geert

Jos/Erik

Geert

9-11-2016 Erik heeft op 7 nov
een gesprek gehad en komt
hierop terug

9-11-16 Concept wordt deze
week opgestuurd

9-11-16 Eerste electronische
bouwtekeningen zijn
opgeleverd.

