Notulen vergadering SLB 20 maart 2013

Aanwezig: Wilma, Henk, Theun, Hennie en Rose.
Afwezig:mkg:Lard, Geert S, Geert K, Marianne, Annie, en Bart.
Zkg: Ton, Theo en Anita
Agenda:
1.Geen aanpassingen
2.Notulen vergadering 05-02-2013 akkoord en kunnen op de site geplaatst
worden.
3. Mededelingen:
 Notulen van 11-12-2012 zijn nog niet uitgewerkt. Dit is wel toegezegd door
Hanneke Peters.
 Hanneke Peters is per 1-02-2013 direct gestopt als secretaresse van de SLB.
Zij kan zich niet vinden in het beleid over de ommetjes in Balgoy.
 In verband met het vertrek van Hanneke, moet de decharge regeling
toegepast worden en moet dit aangepast worden bij de Kamer van
Koophandel. Besluit: Eerst proberen een vervanger te vinden en dan dit in
een keer regelen. Via mail SLB leden benaderen en bij geen respons oproep
in DIOSAblad.
Binnen gekomen post:
 Jaarbericht Kon. Heide Maatschappij
 Jaarverslag Seniorenraad Wijchen
 07-03-2013 Mail Theo Peters over onderhoud natuurlijke speeltuin
achter het dorpshuis. Doorgestuurd naar Ton / Geert
 05-03-2013 Mail Patricia van Wolferen over vervangen van
speeltoestellen en plaatsen nieuwe speeltoestellen op het veldje in Den
Bogerd. In overleg met ouders BS en buurtvereniging van het Den Bogerd
ter vervanging van het houten huisje met glijbaan gekozen uit voordracht
voor combinatie C. Dit is een dubbele schommel met klimtoestel.
Plaatsing: eind april 2013

 Tegelpad kerk naar dorpshuis
18 maart hebben wij: Dorpshuis, kerk, gemeente en SLB .overleg gehad
over de uitvoering van het tegelpad van kerk naar dorpshuis. Het liefst
hebben wij een klinkerpad zoals voor bij de toren, maar als dat te duur
wordt , worden het grijze trottoirtegels. Het terrein wordt geëgaliseerd
om het ook voor oudere mensen met rolstoel toegankelijk te maken.
April is klussenmaand in Balgoy en ook het pad wordt in deze periode
gerealiseerd.
 Balgoy Beach
Na een enthousiastverhaal van Rob Engels op de vergadering van 11-122013 over alle mogelijkheden met de locatie bij de jachthaven,
ontvangen wij nu het bericht dat Rob dit project heeft overgedragen aan
Marcel Thijssen. Er zou een gesprek volgen op 9 april met RVG, Batavier,
Herman Jansen, Rob Ribberink en SLB, maar dit gesprek is opgeschort tot
latere datum.
 Riolering
Na vragen gesteld te hebben aan Marion van Waaijenburg volgt de
mededeling dat de aanleg van de riolering van Balgoy gereed is.
Modderkolk pleegt onderhoud.
4. Wonen
Op dit momnet vinden er gesprekken plaats met adviseur Dhr. Gijp ,
Theo Overman van werkgroep wonen en belangstellenden Het zijn
goede gesprekken met serieuze kandidaten.
Het plan wonen zal hoogstwaarschijnlijk gewijzigd worden. Hier komt
nog een vervolg op.
5. Bedrijvigheid.
In de vorige vergadering was er sprake van een inloopavond op 8 april.
Er is niemand van de portefeuille bedrijvigheid aanwezig en er is ook
niets doorgegeven.
6. Verkeer,vervoer en infrastructuur.
Er zijn landelijk lesbrieven verkrijgbaar voor scholen over
landbouwverkeer.

Verder geen bijzonderheden. Er is niemand van de groep aanwezig.
7.Sport,onderwijs en recreatie
 Sport:
De bezuinigingen bij kleine clubs zoals DIOSA is vast gelegd op € 7.50 per
lid. Dit tot ongenoegen van de grote clubs , zij betalen € 17.00. Omni
DIOSA gaat proberen kunstgras te krijgen
 Onderwijs:
De kleine scholen liggen onder vuur in Nederland. De SLB wil graag een
gesprek met de basisschool over de visie die het bestuur Kans en Kleur
heeft ten behoeve van het behouden van kleine school zoals de school
Roncalli in Balgoy. Rose nodigt de MR en directeur uit voor een gesprek
op de volgende vergadering op 16 mei as.
 Recreatie:
De wandelroutes vorderen gestaag. Er is overeenstemming met de
agrariërs bereikt. Er wordt nu een werkgroep opgericht om de
“ommetjes” verder uit te werken. De streefdatum om de wandelroutes
feestelijk te openen is 21-06-2013.
 Balgoy Beach.
Er is een vergadering gepland op 9 april met RVG, De Batavier, gemeente
Wijchen , pachter Herman J. en SLB om over de ontwikkeling van dit
project te praten. Helaas is deze vergadering tot later datum uitgesteld.
8. Groen, milieu en water:
 Het ophalen van zwerfvuil is afgezegd van wegen het slechte en koude
weer. Er ligt wel weer veel zwerfvuil langs de wegen.
 Gesprek met gemeente over berm en hagen. De bermen moeten 2x
gemaaid worden om de hagen beter uit te laten komen.
 Wanneer er misstanden zijn moet men Theo Peters bellen. De inwoners
van Balgoy moeten hier regelmatig op geattendeerd worden middels
berichten in het Diosablad op gezette tijd.
9. Communicatie:
 Het nieuws wat van uit de SLB te melden is , wordt geplaatst in het
Diosablad.

 In juni verschijnt uitgebreid nieuwsblad i.v.m. de wandelroutes.
10 Riolering
 Riolering is gereed. Modderkolk pleegt op gezette tijden onderhoud.
11. Rondvraag:
 Geen vragen
Sluiting 22.05 uur Volgende vergadering 16 mei 20.30 uur.

