
 
 
Agenda bestuursvergadering PB op 19 januari 2016 om 20.00 uur bij Hans 

1. Opening 
2. Ingekomen post/mail 

 * vragen mail dd. 4 januari  
  (Siegersteeg snoeien, wandelpad kerk, bermen Vilsterse Allee voor kerk) 

 * uitnodiging consultatiegroep verkeersvisie via PB app dd. 30 dec. (Hans gaat en ??) 
  * vraag OR –school Vul de Kas actie via PB app dd. 3 januari    
  *  subsidie aanvraag kleine kernen via mail dd. 4 jan.   
3. Notulen 29 december 
4. Vaststellen agenda 
5. Overleg PB Vilsteren met RvC Landgoed Vilsteren dd 13 januari 2016 datum klein overleg? 
6. Speeltuin commissie Gravendijk 
7. Werkbezoek college van B&W met kennismaking van wethouder Hans ter Keurst dd. 23 feb. 
8. Jubileum PB op 12 maart 2016  
9. Financiën PB   
10. Nieuwe bestuursleden 
11. Website  
12. Rondvraag en datum volgende vergadering 2 maart bij Maike. 
13. Sluiting  

 
Notulen bestuursvergadering 19 januari 2016   
Aanwezig: Hans Keizer, Sonja Koggel, Bert van der Moolen, Stef Herbrink, Maike Boerhof en   

     Linda Hulsman 
Afwezig m.k.g.: Roy Tijhaar 
 
1 Opening: 
Hans heet iedereen welkom . 
2 Ingekomen post: 

* vragen mail dd. 4 januari (Siegersteeg snoeien, wandelpad kerk, bermen  
   Vilsterse Allee voor kerk) 
   Is aan de orde gekomen in het klein overleg met het Landgoed dd. 13 november. 
   (Hugo neemt het mee)  
   Actie Linda: terugkoppeling naar de vragensteller 
* uitnodiging consultatiegroep verkeersvisie via PB app dd. 30 dec.  
  Actie Hans: bezoek hieraan brengen evt. met …. 

 * vraag OR –school Vul de Kas actie via PB app dd. 3 januari    
   PB  heeft het op de site geplaatst en advies gegeven om het in het parochieblad te  
       vermelden en o.a. de voetbal vragen op plaatsing op hun site. PB wil haar leden niet 

  persoonlijk mailen over dit soort acties. 
 *  subsidie aanvraag kleine kernen via mail dd. 4 jan. 
    Is ingevuld en opgestuurd  
 
3.Notulen 29 december 
Punt 2 Ingekomen post 
* Punt 6 Bladafvoer in Vilsteren antwoord naar gemeente  
Actie Hans en Bert: Antwoorden opstellen richting gemeente en deze ook met het Landgoed  
          communiceren. 
 
4.Vaststellen agenda 
Agenda punten 4 en 5 worden als eerste behandeld. 
 
5.Notulen van het overleg met de RvC  
Deze worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
De notulen van het klein overleg dd 13 november worden doorgenomen. 
Nieuwe datum voor het klein overleg is 5 februari om 9.00 uur bij Hugo op kantoor. 
 



6.Speeltuin commissie Gravendijk 
Op 27 januari om 20.00 uur is er bespreking met de speeltuin commissie in de kantine van de Salbam.  
Actie Bert: communiceert datum, tijd en plaats nieuwe bespreking met de speeltuin commissie  
      leden.  
 
7.Werkbezoek college van B&W met kennismaking van wethouder Hans ter Keurst dd. 23 feb. 
Het werkbezoek is op dinsdag 23 februari van half 2 tot half 4 uur. Het college komt met ongeveer vier mannen en een 
vrouw. Vanuit het PB zijn Bert, Hans zeker aanwezig. Maike, Sonja en Linda zijn ook aanwezig mits ze kunnen ruilen met 
hun andere afspraak.  
Plan A (mooi weer) voor deze middag: 
      Ontvangst, wandeling door Vilsteren, afsluiting bij de nieuwe Ruif (Maike en Sonja werken dit uit) 
Plan B (slecht weer) voor deze middag: 
       Ontvangst, bezichtiging van de kerk, afsluiting bij de nieuwe Ruif (Bert werkt dit uit) 
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn o.a.  het sluipverkeer, de woningbouw. 
 
8.Jubileum PB op 12 maart 2016 
Voor wie: leden met kinderen en dorpsbewoners 
Wanneer: zaterdag 12 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur 
Waar: basisschool             

 Acties: Iedereen krijgt zijn taken mee en gaat er vervolgens mee aan de slag. 
            

9.Financien PB 
Geen bijzonderheden te melden 
 
10. Nieuwe bestuursleden 
Er worden mensen benaderd voor de openstaande bestuursfuncties. 
 
11.Website 
De agenda van de vergaderingen moet op de site geplaatst worden. Hierin worden geen namen vermeld, maar bijvoorbeeld 
bewoner. 
Volgend jaar loopt het onderhoudscontract af volgens Stef. Wat doen we hiermee? 
Actie Sonja: inzichtelijk krijgen wat het up to date houden van de site kost. 
12. Rondvraag 
* Verkeersactie met verkeersouders van school oppakken. 
* Pannaveld dat bij school wordt aangelegd. Wie is de eigenaar en denk aan zorg plicht.   
  Actie Sonja: deze vraag bij OR van school neerleggen, volgende vergadering een terugkoppeling. 
* volgende bestuursvergadering op 24 februari om 20.00 uur bij Stef. 
* volgend klein overleg met Landgoed op 5 februari om 9.00 uur bij Hugo op kantoor. 
 
13.Sluiting vergadering 
Hans sluit om 22.05 uur de vergadering 
 

 

 

 


