NOTULEN SLB/UITWERKGROEPEN BALGOY D.D. 13 APRIL 2012

Aanwezig: Geert Klaassen, Rose Stevens (voorzitter), Hanneke Peters
(notulen), Marianne Timmermans, Ton de Valk, Henk Walraven,
Wilma Willems, Lard Klaassen, Theun Peters, Theo Overman,
Annie Peters
Afwezig (met kennisgeving): Geert Segers, Bart Peters

1.
Opening/aanpassen agenda
Rose opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

2.
Notulen d.d. 1 maart 2012 (door Hanneke)
Naar aanleiding van de notulen vraagt Wilma of er nog reacties zijn gekomen van
mensen om zich aan te melden bij de Stichting Leefbaar Balgoy of de
uitwerkgroepen. Rose antwoordt dat hier geen reacties op gekomen zijn en dat het
bestuur nu definitief is. De uitwerkgroep groen heeft nog geen voorzitter.
Bij agendapunt 10 wordt nog aangevuld dat er tijdens de bijeenkomst van 24 mei a.s.
ook raadsleden aanwezig zullen zijn.
Met inbegrip van deze aanvulling op de notulen, worden de notulen vastgesteld.

3.
-

-

-

Binnengekomen post/mededelingen
Op 26 april a.s. is er een bijeenkomst t.a.v. de “benutte kracht van de
samenleving”. Dit is toegestuurd door Kees van Galen van D66. Wilma zal hier
naartoe gaan.
Er is een uitnodiging van de PvdA binnengekomen voor een bijeenkomst op
16 april a.s. in Sterrebosch.
Tevens is er een mail gekomen van Hennie Stevens, hierover heeft Wilma
reeds contact met hem gehad.
Er is een brief van het dorpshuis over de “vernieuwingsprijs zorg”
binnengekomen. Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
Lambert van Beusekom heeft een brief gestuurd over de ommetjes. Rose zal
hierover namens de werkgroep groen contact met hem opnemen.
De akte van oprichting van de Stichting Leefbaar Balgoy zijn toegestuurd door
de notaris en het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
zijn toegestuurd. Rose neemt deze in bewaring.
Er is een brief van de belastingdienst gekomen en een rekening van de Kamer
van Koophandel.
Het jaarverslag van de Seniorenraad 2011 is toegestuurd.
Rose is bij de gemeente geweest om te informeren over de riolering. Er komt
bij de vernieuwing van het riool geen totale afsluiting. De school en het
dorpshuis blijven bereikbaar. Het wordt ook in het Diosablad en in de
nieuwsbrief van de school gepubliceerd.
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Geert geeft aan dat het lastig blijft met tractoren en landbouwverkeer. Hij
neemt hierover contact op met de uitvoerder Bert Eggink van Postma GWW.

4.

Thema’s
Wilma heeft voor het thema wonen een gesprek gehad op het gemeentehuis.
Balgoij is pilot, o.a. op het gebied van burgerparticipatie. De gemeente zal
beslissen waar en hoeveel er gebouwd zal worden. De enquete, welke onder
de bewoners gehouden wordt, zal een dezer dagen verstuurd worden. Deze
kan dan ingeleverd worden bij Theo Overman en hier komt een melding van in
het Diosablad.
Geert neemt voor het thema bedrijvigheid contact op met Geert Segers.
Bedrijvigheid aan huis zou eventueel besproken kunnen worden tijdens de
inloopavond.
Voor verkeer heeft Lard geregeld dat er een trekker naar school kan komen
voor de bewustwording van de kinderen met landbouwverkeer.
Het thema groen is al aan het begin van deze vergadering besproken m.b.t.
de ommetjes. Theun neemt contact op met de gemeente inz. het bermbeheer.
Voor de communicatie dient er nog een bijeenkomst gepland te worden met
Thea de Valk erbij, zodat de site geactualiseerd kan worden.
Rose houdt zich bezig met de kermis. Ook de carnavalsvereniging is hier druk
mee doende.

6.

Wat verder ter tafel komt
Marianne licht toe dat de zwerfvuilactie nog loopt, iedere eerste vrijdag van de
maand ’s ochtends met een vast groepje. De werkzaamheden aan de
Loonsewaard gaan voortvarend en Rose neemt contact op met Marion v.
Waaijenburg m.b.t. Balgoy Beach.
Marianne heeft op 25 april a.s. een afspraak met de nieuwe bewoners van het
café om de JOP op te knappen.

7.

Rondvraag
Ton de Valk geeft aan dat achter de peuterspeelzaal een dikke boomstronk als
tafeltje komt, met zitjes eromheen (boomstammen).

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Rose de vergadering om 22.30 uur. De
volgende vergadering is op 29 mei a.s. om 20.00 uur.
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ACTIEPUNTENLIJST
Te ondernemen actie
Logboek voor de natuurlijke speeltuin opvragen bij Rico
Ariëns
Bij fa. Postma navragen hoe lang de weg afgesloten zal zijn
m.b.t. de riolering
Notulen 17-01-2012 op de site publiceren
Up-to-date telefoonlijst met alle nummers en (mail)adressen
(DOP en LBG) mailen naar Marion v. Waaijenburg

Door wie
Ton de Valk
Geert Klaassen
Hanneke Peters
Hanneke Peters
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