NOTULEN SLB/UITWERKGROEPEN BALGOY D.D. 3 SEPTEMBER 2012

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

1.

Opening/aanpassen agenda
Rose opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Zij deelt mede dat Henny Stevens nieuw als nieuw lid bij de werkgroep sport
komt.

2.

Notulen d.d. 13 april 2012 (door Hanneke)
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3.

Binnengekomen post
Er is een stuk binnengekomen van de Stichting Kern met Pit. Dit wordt voor
kennisgeving aangenomen.

4.

Wonen
Er is op 20 juni jl. een inloopavond voor dit thema gehouden. Er waren op
deze avond ongeveer 50 mensen aanwezig. Wilma heeft vervolgens negen
reacties gehad van mensen, die willen bouwen. Er zal nog een nieuwe
inloopavond gehouden worden met schetsen van de gemeente.

5.

Bedrijvigheid
Er wordt een informatie avond georganiseerd voor bedrijven om knelpunten,
kansen etc. met elkaar te bespreken.

6.

Infrastructuur, verkeer en vervoer
Lard heeft overleg gehad met de Provincie. Hij zal nogmaals contact opnemen
met school om een trekker naar school te laten komen voor de bewustwording
van de kinderen met landbouwverkeer. Ook zal er een inventarisatie worden
gehouden van onduidelijke verkeerspunten. Bij Diosa is het vaak ook erg druk
met auto’s, met name op de zondagen. Bart zal bij Diosa vragen of men
zoveel mogelijk met de fiets kan gaan.

7.

Groen, milieu en water
Marianne merkt op dat er bij de Maasoever niet te wandelen, ook de beloofde
poortjes zijn er nog steeds niet.
Theun heeft contact gehad met Theo Peters dat de bermen eerder gemaaid
moeten worden. Ook wordt aangegeven dat het gras van het speelveldje bij
Den Bogerd deze zomer veel te lang is gebleven en dat het gemaaide gras
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eerder opgeruimd moet worden, anders gaat dat rotten en stinken. Hierover
neemt Theun ook contact op met Theo Peters.
7a.

Groen dichterbij
Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

8.

Onderwijs, sport en recreatie
Rose denkt dat het goed is om Balgoy Beach nogmaals in kaart te brengen bij
de gemeente en Rijkswaterstaat.

8a.

Kermis
De tent wordt geregeld door de carnavalsvereniging en Rose heeft voor de
buitenkermis geregeld dat er een kleurplaat naar de kinderen van de school is
gebracht en alle kinderen krijgen een ballon voor de ballonnenwedstrijd.

9.

Communicatie
Er zal een nieuwsbrief gemaakt worden door Hanneke en Wilma.

10.

Rondvraag
Wilma geeft aan waarschijnlijk op 25 oktober a.s. afwezig te zullen zijn.

8.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Rose de vergadering om 22.00 uur. De
volgende vergadering is op 25 oktober a.s. om 20.00 uur.

ACTIEPUNTENLIJST
Te ondernemen actie
Logboek voor de natuurlijke speeltuin opvragen bij Rico
Ariëns
Nieuwsbrief maken
School nogmaals benaderen
Theo Peters benaderen i.v.m. maaien

Door wie
Ton de Valk
Hanneke/Wilma
Lard Klaassen
Theun Peters

2

