Notulen jaarvergadering Plaatselijk Belang Egede, Hancate,
Eelen en Rhaan 6 april 2016

1.Opening
Alja heet iedereen welkom. Woonservice valt uit als agendapunt ivm ziekte. Herman Klein
Kromhof zal het een en ander komen vertellen rondom glasvezel.
2. Notulen
N.a.v. een vraag van vorig jaar: Meerdere gezinsleden uit een gezin mogen lid worden, ook
volgens de statuten.
Notulen zijn goedgekeurd.
3. Jaarverslag
* Het Buurschopp’n Kraantie is vernieuwd. Tot nu toe positieve reacties. Heeft u ideeën of
wilt u een advertentie, dan horen we het graag.
* In het buurthuus worden weer activiteiten georganiseerd. De activiteiten worden goed
bezocht. Alle ideeen zijn welkom. Houdt de activiteitenkalender in de gaten. Allen van harte
welkom!!
* Camping Ommerweg. Er zijn op voorhand gesprekken gevoerd om aan te geven dat er
geen belang is. Tot nu toe is er geen aanvraag ingediend.
* Opvang vluchtelingen bij actief overijssel is goed verlopen. Vanuit het college wordt
bedankt voor alle hulp.
* Tussen het fietspad en de weg bij de school komt een afscherming d.m.v. een heg met
paaltjes en draad i.v.m. schoolgaande kinderen die op dit punt al snel de weg op kunnen
schieten.
* De silo’s bij Hancate. We kunnen niet zoveel doen aan het verpauperen en de activiteiten
in dit gebouw. Ook de gemeente niet. De eigenaar is hierin verantwoordelijk.
* Huize Egede. De schuur bij dit huis valt onder rijksmomument, ziet er vervallen uit en mag
niet afgebroken worden ivm momumentenzorg. De gemeente is in gesprek met de
bewoners om dit gebouw van de monumentenlijst af te krijgen, maar het initiatief ligt bij de
bewoners.
* Glasvezel. Volgt later op de agenda.

* Helders bloei. De overheid heeft gebieden aangewezen als woonservice gebied. Wij doen
dit samen met Hellendoorn. De overheid wil hierin dat we weer zorg gaan dragen voor
elkaar. Het noaberschap. In de ontwikkelingen hiervan is een eerste stap gezet. Meer
informatie zal nog volgen.
* De website is vernieuwd. Hierop kunt u alle nieuws vinden en al uw vragen kunt u hierop
kwijt. Ook is hierop het laatste nieuws van facebook te volgen. Op fFacebook staat met
regelmaat nieuwe actuele informatie. Stel gerust uw vragen via de website of faceboook!
We willen graag in contact blijven met onze buurtbewoners. We horen graag van u.
Komend jaar:






Kronnenzommer wil graag activiteiten ontplooien op het terrein zodat er voor de
bewoners weer wat te beleven valt en leegstaande monumentale panden weer een
functie krijgen. Hierbij wordt gedacht aan een kinderboerderij, vissen, outdoor, ee
beleving- en bewegingstuin, groentetuin, tennissen, voliere,museum,
natuureducatie, rustpunt enz. Op deze manier hopen ze dat er weer plezier is voor
ouderen, kinderen en kleinkinderen. Op dit moment zitten ze in de beginnende fase.
Ze zijn op zoek naar manieren om hier vorm aan te geven.
We zouden het buurthuus graag wat gezelliger willen maken d.m.v. aankleding.
Binnenkort komen er nieuwe stoelen. We hopen ook de rest van de aankleding aan
te kunnen pakken.
Vacatures. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en een voorzitter. Binnen het
bestuur zouden we wel wat meer bestuursleden kunnen gebruiken die ons willen
versterken zodat we taken beter kunnen verdelen.
Onze voorzitter Alja heeft zakelijke/privé veranderingen en Arthur (tijdelijke
voorzitter) heeft gezondheisproblemen.
Laat het ons weten wanneer u vragen heeft over het bestuur en mogelijkheden zit of
interesse hebt om ons team te komen versterken.

4. Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag wordt voorgelezen door hans Arends
sub. & inc. 8.079,00
act.subsidie -760,00
contr. 14/15 624,00
activiteiten -1.167,50
Bankkost
-73,69
AED
-399,00
Expl. MFA
-750,00
jrverg.
-255,00
abo's
-116,72
verzekering -214,78

middelpunt
872,90
buurthuus -1.419,53
overig
-480,08
2015 bij

3.939,60

5. Kascommissie
De kascommissie geeft akkoord. Harry Luchtenberg en ??? is aftredend als kascommissie en
niet herkiesbaar. Teun Roelofs wordt bedankt.
Dhr. Hegeman gaat nu de kascontrole op zich nemen, samen met Dhr. Roelofs.
6. Bestuursverkiezing
Er is volgens de lijst niemand aftredend. Door persoonlijke omstandigheden zouden een
aantal bestuursleden graag een stapje terug willen doen en kunnen we wel wat meer
mensen gebruiken. Hiervoor zoeken we nieuwe bestuursleden en een voorzitter.
7. Sluiting
Er zijn een aantal opmerkingen rondom de wegen, deze zullen mee genomen worden naar
het wegenoverleg. o.a.







Steenharweg/Sanatoriumlaan. Niet begaanbaar door snoeiwerk. Gemeente gaat
wegen/paden t.g.h. nog weer opknappen.
Zandwegen erg slecht door manier van aanschuiven en veel gaten erin. Fietspaden
worden gebruikt als weg t.g.v. slechte zandpaden,
oa. nieuwe twentseweg, klumperweg, knollenhaarweg en zuidelijke kanaaldijk.
Graag alle klachten melden via de klachtenlijn. Hoe meer klachten, des te sneller er
iets gebeurt!!
De paaltjes tussen fietspaden en zanwegen zijn soms lastig voor agrariërs. Maar hier
is niet veel aan te doen. Dit is nu eenmaal zo.
Borden met aanduidingen voor campings ed langs de ommerwerg zijn soms lastig
voor trekkers, bussen en vrachtwagens die vanuit de zijweg komen. Ze kijken tegen
deze borden aan.

8. Stichting Glashelder
Stichting glashelder doet het woord.
Kort een aantal punten:
 In het gebied zijn 5 uitzonderingen voor glasvezel, met hen kunnen individuele
afspraken gemaakt worden. De overige mensen kunnen allemaal aangesloten
worden wanneer de 50% gehaald wordt.
 Egede volgt 2 maand later, voor de zomervakantie vraagbundeling.

















Er wordt een list met ambassadeurs rond gestuurd voor vragen.
Kpn komt dit jaar niet met een aanbod!
Er is nummerbehoud
Er worden ook pakketten aangeboden zonder vaste telefoon
duitse zenders zou je gewoon kunnen blijven kijken via de schotel, je moet dan alleen
zappen via de HDMI
Denk niet de buurman sluit wel aan!!Denk ook aan de mensen met slecht internet!
Bij instap zal 50 % akkoord moeten gaan, Cogas hoopt dat dit oploopt tot 75 %
Bij 50 % aan abbonnemente krijgt iedereen glasvezel
Over 10 jaar kan het niet anders meer dan via glasvezel
Er wordt door Plaatselijk Belang een folder gemaakt met informatie
Bij dubbele bewoning op 1 adres kan je 1 aansluiting nemen, 2 is ook mogelijk.
Aanbieders bellen al rond. Ervaringen hierover zijn wisselend
HelloWorld slecht bereikbaar. Wordt aan gewerkt!
Je betaald vast recht met abonnement voor minimaal 1 jaar, daarna is iedereen weer
vrij (soms kan er een tweejarig contract zijn) om te gaan of te wijzigen van aanbieder!
Het duurt zeker 20 jaar voordat de investering van glasvezel voor Cogas er uit kan.

