Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Overschild
1.
Opening
De algemene ledenvergadering van 18 april 2012 werd geopend om 20.10 uur in de Pompel in aanwezigheid
van 16 leden. Van het bestuur was Ulbe Noordenbos afwezig. Johan Folkersma en Sandra van der Laan
hebben zich afgemeld.
2.
Vaststelling agenda
Het was niet meer gelukt om de agenda te kopiëren en te verspreiden in het dorp, waardoor de agenda werd
voorgelezen. Op verzoek van G. de Vries werd het agendapunt over het actiecomité onder het kopje van het
jaarverslag gezet. De vergadering besloot deze onveranderd vast te stellen en de vergadering voort te zetten.
3.
Vaststellen van de notulen
Aangezien de vergadering van 2011 een moeilijke vergadering was voor het bestuur hebben de notulen lang
op zich laten wachten. Ze zullen tijdens de volgende Schildjer Proat worden gepubliceerd en zijn
onveranderd door de vergadering vastgesteld.
De situatie aan de steiger is onveranderd en de oude steiger is helaas nog steeds niet weg en er is nog geen
nieuwe aanbouw gepleegd. Gehoopt wordt dat er hiervoor tzt vrijwilligers willen aanmelden om dit te
realiseren.
Verder is er een nieuw speelhuisje op het Kosterserf aangelegd voor €4.100,- waaraan de gemeente en de
woningcorporatie een bijdrage aan hebben geleverd. Ook dorpsbelangen heeft voor enkele honderden euro’s
een bijdrage geleverd. En via de gemeente hebben we een nieuwe paal gekregen voor het ooievaarsnest op
de grens van de ijsbaan en het voetbalveld.
4.
Jaarverslag van de secretaris (deze zaken betreffen dus de periode april 2011 – april 2012)
Het afgelopen jaar was het moeilijk om met vier bestuursleden de belangen van het dorp te behartigen.
Desondanks zijn er veel activiteiten ontplooid, maar zijn wij tot minder in staat dan wij graag zouden willen
doen. Vanaf eind april 2011 neemt het bestuur deel aan het actiecomité voor het behoud van de Pompel. Dit
is een innitiatief van Dorpsbelangen, de beheerstichting, MONO, gemeente en provincie, dat tot doel heeft
de Pompel voor de gemeenschap te behouden. De financiering hiervan staat vanwege het definitief
wegvallen van de school onder grote druk, waardoor er slimme oplossingen moeten worden gezocht.
Hiervoor neemt het bestuur deel aan vergaderingen en activiteiten die worden georganiseerd, zoals de
informatiemarkt en informatiebijeenkomsten. Ondanks dat wij nu een hoop weten over de mogelijkheden,
weten we niet zeker of we het gebouw voor de gemeenschap kunnen behouden. In september dit jaar is de
dorpsvisie in een speciale vergadering vastgesteld en aan de gemeente aangeboden. Deze visie is door B en
W en de gemeenteraad positief kritisch ontvangen. Een belangrijke discussie die op dit moment speelt zijn
de gemeentelijke bezuinigingen, in de vorm van de perspectiefwissel. Deze discussie is nog niet gevoerd en
wij zullen ons verzetten tegen voorstellen die Overschild zullen raken. Voorbeelden zijn het niet strooien
van niet essentiele wegen en het bijhouden van groenvoorzieningen. Het dorp is door het wegvallen van de
school al hard genoeg getroffen en als het dorp de Pompel overneemt dan wordt er al heel veel bezuinigd.
Om deze reden zijn wij samen met andere besturen in overleg getreden met de gemeente. Daarnaast was aan
het begin van dit kalenderjaar onzekerheid over de kwaliteit van de dijk van het Eemskanaal. Binnenkort
gaan we met de provincie spreken over zaken rond het Eemskanaal. Daarnaast heeft het bestuur zich ingezet
om de speeltoestellen van het Kosterserf veilig te houden en is er oud en nieuw georganiseerd.
4.1
Discussie over actiecomité.
Uit de zaal werd eenvraag gesteld over de status/ juridische vorm van het actiecomité

