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N.a.v. het verslag: Er is navraag gedaan bij de wijkagent over de Whatsapp bordjes. Per gemeente
verschilt het gebruik en geadviseerd wordt om bij de gemeente informatie hierover op te vragen. Er
staat, zover bekend bij PB, één bordje in het dorp. Deze staat bij de ingang van Noorderwerf aan de
Aak. Er zijn nieuwe bordjes o.a. ‘veilige buurt’ App bordjes. Het bestuur besluit af te wachten hoe
de ontwikkelingen zijn op dit gebied.
-Er is een prijsopgave voor apparaten bij de toiletvoorziening bij de Coöp. Besloten wordt een
codeslot te plaatsen op de buitendeur. De code zal regelmatig worden veranderd. Binnen wordt een
camera geplaatst, dit wordt gemeld op een bordje aan de wand. Ook zal hierop vermeld worden de
kosten voor gebruik van wasmachine enz. Hiervoor worden muntautomaten opgehangen. De Coöp
zorgt voor schoonmaak, zeep en toiletpapier en aan het eind van het jaar volgt de afrekening.
-M.b.t. voorziening voor ouderen wordt gemeld dat de bouw bij de Zorgvilla is gestart.
-Over de ijsjes voorziening bij de avond-4-daagse is wat discussie over in de organisatie. Er wordt
steeds vaker iets aangeboden door supermarkten enz. Gevolg is dat de kinderen steeds langer
onderweg zijn. Afgesproken wordt dat PB contact opneemt met de organisatie.
-De bestrating aan de Vaart ZZ wordt aangepast. Parkeervakken krijgen een andere kleur.
-In de Vaart NZ komt ter hoogte van de fietsbrug een vernauwing in de straat.
-Rond de Zandwinplas wordt twee keer per jaar het pad gemaaid.
-Binnenkort wordt er een voorlichtingsavond gehouden over de verkeerssituatie aan de Vaartweg.
Ingekomen; -De onthulling van de Social Sofa’s vindt plaats op 28 juni om 19.00 uur.
-Een afvaardiging van PB is geweest naar een presentatie van de openbare verlichting door de
gemeente. De gemeente zou graag van de EOP horen waar in hun gebied minder lantarens zouden
kunnen branden. Door PB is geen signaal afgegeven dat er verlichting kan verdwijnen.
Mededelingen: Bij de markt kunnen geen boten liggen, er zijn geen bolders geplaatst. Dit is in het
ontwerp al bepaald dat er bij de markt geen boten mogen liggen. Het kanaal is daar zo smal dat er
dan geen boot meer passeren kan.
-Bij de markt is wel een mogelijkheid om met een rolstoel naar beneden te gaan, maar bij de
fietsbrug kan men niet weer naar boven. Je moet dan terug naar de markt. Dit wordt besproken in
het uitvoeringsoverleg,
Rondvraag: - Op de vraag of er een nieuw brugwachtershuisje komt bij de Kerkbrug antwoordt de
voorzitter dat hij dit na zal vragen bij de gemeente.
-Het informatiebord bij de Noorderkerk kan niet worden verplaatst naar de andere kant van de
straat. De berm is daar te smal. De vraag is of er verlichting boven het bord nodig is. Besloten
wordt dat dit niet nodig is.
-Er komen klachten van winkeliers dat er te hard gefietst wordt op de stoep voor de winkels. De
winkeliers kunnen hun goederen en reclameborden zo plaatsen dat fietsers moeten slalommen.
-Het 4 mei comité heeft een sponsor minder en zal gebruik moeten maken van een deel van de
garantstelling van PB voor de 4 mei activiteiten. De organisatie is zeer tevreden over het gedrag van
de jeugd tijdens de stille tocht. Groep 7 en 8 van de basisscholen lopen mee en wonen de dienst bij.
Dit jaar was er ook aandacht voor de Stolpersteine; deze zijn schoongemaakt door de jeugd en zij
hebben daar ook rozen bij gelegd.
-Koningsdag was geslaagd. Er deden ca 80 kinderen mee waarvan een kleine 60 met versierde
fietsen. De activiteiten vinden plaats op het Sportpark omdat daar al een evenementenvergunning is.
Tijdens de evaluatie bleek dat veel mensen het niet wisten. Voor volgend jaar is de PR een punt van
aandacht. De kindermarkt was matig bezocht. De suggestie om dit op de markt te houden geeft
problemen. Op de parkeerplaats bij de Sporthal heb je beter overzicht en de organisatie is die dag
verantwoordelijk voor de deelnemers aan de activiteiten.
-De vrijwilliger van het jaar wordt bekendgemaakt tijdens het openingsfeest van het centrum.
Voor 2019 moeten we kijken naar een andere mogelijkheid, eventueel samen met de
Handelsvereniging.
De volgende openbare bestuursvergadering is woensdagavond 12 september 2018.

