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Notulen ledenvergadering Algemeen Belang Teuge  
d.d. 25 maart 2009 

Aantal aanwezige leden: 44. 
 
1. Opening  

De voorzitter, de heer Pruijt, opent de vergadering en heet iedereen welkom en stelt vast dat 
dit de 90e vergadering van Algemeen Belang Teuge  is. Tijdens de oorlogen is niet 
doorvergaderd. In 2011 bestaat Algemeen Belang Teuge 100 jaar. De heer Pruijt  heet welkom 
aan de ereleden, de politieke partijen en ook de nieuwe bewoners. 
 
Op de vraag of er nog extra agendapunten behandeld moeten worden verzoekt de heer Van 
Oorspronk de dorpsvisie aan de agenda toe te voegen.  
 
De volgende leden hebben zich afgemeld: mevrouw Den Ouden, de heer Van Ee, de Partij van 
de Arbeid, mevrouw Schipper (zij zouden graag zien dat de ledenvergadering volgend jaar ook 
een keer op een andere avond dan de woensdag wordt gehouden). 
 

2. Mededelingen 
• De vrijwilligers  worden bij deze nogmaals bedankt voor de inzet het afgelopen jaar op vele 

gebieden.  
• De slotafrekening van de subsidie van het dorpshuis heeft nogal wat teweeg gebracht. De 

heer Pruijt schetst de gang van zaken.  De bouw en de financiën zijn succesvol geweest. Er 
werd geconstateerd dat het dorpshuis tot juni 2008 niet verzekerd was. Er is een tijdelijke 
verzekering afgesloten. Er moest een alarminstallatie geïnstalleerd worden. De definitieve 
verzekering en afrekening moesten gerealiseerd worden. De afrekening kon echter niet 
gebeuren, omdat de stukken zoek waren. Subsidieontvanger was Algemeen Belang Teuge  
en Sportclub Teuge voerde uit. Sportclub Teuge moest de afrekening verzorgen. Er is 
verantwoording afgelegd bij de gemeente Voorst. Het resulteerde erin dat voor de Kerst de 
bestuurdersleden van Sportclub Teuge hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld door het 
bestuur van Algemeen Belang Teuge. In de tweede fase is het bestuur van Sportclub Teuge 
afgetreden. Tussen Kerst en Oud en Nieuw hebben de interim-bestuursleden van Sportclub 
Teuge samen met het bestuur van Algemeen Belang Teuge de slotafrekening opgemaakt. 
Begin januari 2009 is dit naar de accountant gegaan. Op de laatste dag is de slotafrekening 
afgeleverd op het Provinciehuis te Arnhem. Daarmee is voldaan aan alle voorwaarden die 
door de Provincie Gelderland waren gesteld. Er is inmiddels een verzekering afgesloten en 
de alarminstallatie is geïnstalleerd.   
De heer Cornelisz  vraagt of er inmiddels een besluit is ontvangen van de Provincie.  De 
heer Pruijt antwoordt dat er nog  geen besluit is ontvangen, maar de accountant 
verwachtte niet dat dat problemen zou geven. 

• De heer Van Oorspronk meldt dat ook de gemeente lering heeft getrokken uit deze 
moeilijke constructie. Een probleem is dat de notaris nog geen akte van recht van opstal 
wil opmaken. Hij is er niet uit of er overdrachtbelasting betaald moet worden (6 % van de 
bouwkosten). 

• Geconstateerd wordt dat de situatie op dit moment  stabiel is en dat het dorpshuis goed 
draait. Er wordt leuk gebruik van gemaakt.  

 
3. Notulen vorige vergadering 

Pagina 3: De heer Ganzevles vraagt of na de inbraak in de schaapskooi  de stoelen nog weer 
terug zijn gekomen. Dat is niet het geval.  
 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen; de notulen worden dan ook vastgesteld.  

 
4. Jaarverslagen 2008 

Jaarverslag “Op den Toega” 
Er zijn geen op- of aanmerkingen 
 

Jaarverslag kinderboerderij ’t Beestenboeltje 
Er zijn geen op- of aanmerkingen 
 
Jaarverslag speelveld De Zandenhof 
Er zijn geen op- of aanmerkingen 
 
Toneelvereniging 
Er zijn geen op- of aanmerkingen 
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Teugje nieuws 
Er zijn geen op- of aanmerkingen 

 
De heer Pruijt geeft aan dat het goed is om te zien dat iedereen enthousiast rapporteert.  
Helaas is er een dip binnen de toneelclub opgetreden. Het is jammer dat deze dip is ontstaan 
na het openluchtspel en dat dit tot een breuk heeft geleid. Men is blij dat de overgebleven 
groep een pas op de plaats maakt en er volgend jaar weer met frisse moed tegenaan gaat. De 
heer Pruijt wenst hen veel succes.  

 
Activiteitenplan 2009  
Naar aanleiding van het activiteitenplan zijn er twee opmerkingen.: het Project Kijk dat dit jaar 
is opgestart en de vertegenwoordigingen in diverse activiteiten en organen.  
 
Voor wat betreft dit laatste meldt de heer Pruijt dat het een probleem is om bestuursleden te 
krijgen. Het is relatief makkelijk om mensen voor een  bepaalde periode voor commissies te 
krijgen, maar het bestuur heeft steeds minder bestuursleden. En er wordt steeds meer 
gevraagd van het bestuur. Gelukkig zijn er twee mensen opgestaan voor de Vereniging Kleine 
Kernen Gelderland, te weten de heren Geschiere en Vukkink. Gevraagd wordt of er nog meer 
mensen zijn die zich interesseren voor bepaalde onderwerpen. Onderwerpen worden van 
tevoren kenbaar gemaakt. Graag heeft Algemeen Belang Teuge af en toe een afgevaardigde. 
In ieder geval worden beide heren bedankt voor hun spontane actie.  
 
Het project Kijk is een nieuw project naar aanleiding van de ervaring van het open luchtspel 
van het toneel. Het is een prima plek. Recreanten kijken graag op deze plek naar de 
vliegtuigen.  
 
Het idee is ontstaan om een project te starten ter hoogte van de schaapskooi wat multi-
functioneel is: kijkhoek, openluchttheater, kunstproject, bezienswaardigheid van de lucht en 
vanaf de grond (een toevoeging aan het landschap). Er is een plan ontwikkeld met centrum 
beeldende kunst Gelderland.  
Deze motivatie is op papier gezet. Er is een begroting gemaakt van € 300.000,--. Wil men dit 
realiseren, dan moet men een voorfase hebben, die toch een hoop geld kost. De Rabobank 
heeft stimuleringsfonds en wil dit soort projecten honoreren.  
Algemeen Belang Teuge heeft een aanzet gemaakt van de verschillende projecten en heeft aan 
de hand daarvan een aanvraag ingediend bij het stimuleringsfonds van de Rabobank. Deze 
aanvraag is in beginsel goed ontvangen. Er moeten nog twee aanvullende vragen worden 
beantwoord en in juni 2009 wordt de aanvraag voorgedragen tijdens de ledenvergadering. 
Ondertussen moet er een model  voor een kunstwerk ontwikkeld worden. De heer Munk heeft 
toegezegd hieraan te zullen meewerken.  
 
Er komt een oproep in het Teugje Nieuws met het verzoek aan alle leden van de Rabobank 
naar de vergadering te gaan om te stemmen.  

 
Dorpsvisie 
De heer Oleman geeft aan dat de aanzet tot dorpsvisie al in 2003 is aangeboden aan de 
toenmalige wethouder.  Op basis van de door de gemeente Voorst te hanteren criteria is het 
opstellen van de dorpsvisie voor Teuge als laatste ingepland. Eén van de criteria is dat Teuge 
recentelijk al voorzien is van een aantal faciliteiten; denk hierbij aan de nieuwe school, het 
bouwplan de Zwaan, het dorpshuis en de herinrichting van de N344 die op stapel staat.  De 
Gemeente gebruikt dit jaar voor de interne voorbereiding. In november 2010 worden de 
bewoners daarbij betrokken. In 2011 kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. De heer 
Oleman heeft er bij de gemeente op aangedrongen één en ander naar voren te halen, maar dat 
heeft niet mogen baten. De gemeente houdt vast aan de door haar opgestelde planning, 
 
De heer Van Oorspronk vraagt of de dorpsvisie niet geactualiseerd  moet worden. De heer 
Oleman antwoordt dat dit niet helpt, zoals gezegd houdt de gemeente zich aan haar eigen 
planning.  
 
Verder vraagt de heer Van Oorspronk naar de bestemming van de uitbreiding van de sportclub. 
De heer Oleman antwoordt dat de gemeente heeft aangegeven dat de sportclub op basis van 
de normen (voorlopig) niet in aanmerking komt voor een uitbreiding van de velden. 
Geconstateerd is dat er veel parkeerproblemen zijn bij de sportclub en het vliegveld en dat er 
als er niets aan gedaan wordt, problemen kunnen ontstaan. De heer Van Oorspronk vraagt of 
er op korte termijn toch actie ondernomen kan worden richting de gemeente en vraagt of het 
misschien goed is om een volgende keer met een gezamenlijk stuk te komen tijdens één van 



 
3 

 

gesprekken met de wethouders/gemeente.  De heer Pruijt geeft aan dat de Sportclub kan 
aangeven wat er speelt, zodat dit tijdens één van de gesprekken met de Wethouders aan de 
orde kan worden gesteld. Dit geldt ook voor de luchthaven.  
 
De heer Geschiere vindt de argumenten van de gemeente om de dorpsvisie naar achteren te 
schuiven niet overtuigend. Men wekt de indruk dat inbreng en meedenken op prijs wordt 
gesteld, maar na het ontvangen van de dorpsvisie heeft men toch aanleiding gezien om Teuge 
naar achteren te schuiven. Dat vindt hij een vreemde zaak. Hij vindt het teleurstellend om te 
zien dat zo’n initiatief naar achteren wordt geschoven en denkt dat er argumenten zijn die niet 
genoemd (bijvoorbeeld de geluidszonering van de luchtvaart) worden. De nieuwe luchtvaartwet 
wordt binnenkort van kracht.   
 
 Algemeen Belang Teuge wil het mobilisatiecomplex voor woningbouw beschikbaar houden. Als 
de luchtvaartwet van kracht wordt, speelt dit mee in de bepaling van de volgorde van de 
dorpsvisie. Zoals het er nu uitziet, wordt het mobilisatiecomplex industrieterrein en dat is niet 
wat men wil.  
 
De heer Den Uijl vraagt of de gemeente er belang bij heeft dat op mobilisatiecomplex 
woningbouw komt.  
 
De gemeente heeft alle grond rondom Peco opgekocht. Zij wil wel meewerken aan verhuizing 
Peco. Welke plannen daaraan ten grondslag liggen kan nu niet worden doorzien. Vooralsnog wil 
de gemeente bedrijven laten vestigen aan de Hessenlaan, maar waarschijnlijk gaat de 
geplande bromfietsenhandel door de vele protesten van de omwonenden niet door. De heer 
Pruijt geeft aan dat het de meest handige weg is om rustig af te wachten.  
 
De heer Van Oorspronk geeft aan dat hij hoopt dat er meer schot in komt en zou dit punt graag 
jaarlijks terug willen zien op de agenda van de ledenvergadering. 

 
5. Verslag kascommissie 

In februari hebben de heer Kers en mevrouw Wielart de kas gecontroleerd. Die klopt als een 
bus.  
 
Mevrouw Van Essen vraagt hoeveel leden Algemeen Belang Teuge nu heeft.  Het antwoord 
hierop is 408 leden.  
 
De nieuwe kascommissie wordt vastgesteld: mevrouw Wielart  blijft zitten en de heer Van 
Buuren meldt zich aan.   
 

6. Financieel overzicht 2008 en begroting 2009 
Er zijn geen vragen naar aanleiding van het financieel overzicht 2008.  De heer Van Essen 
wordt bedankten hem wordt decharge verleend.  

 
Begrotingen 2009  
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de begroting 2009 
 
Goedkeuring schenking startkapitaal Stichting dorpshuis “Op den Toega”.  
Afgelopen jaar is de stichting dorpshuis Op Den Toega opgericht. Algemeen Belang Teuge heeft 
subsidies gekregen en heeft producten aangeschaft. Er blijft een gedeelte van de 
subsidiegelden over. Voorstel is om dit geld te schenken aan de stichting, die dit geld kan 
besteden aan het materiaalbeheer.  
 
De heer Geschiere vraagt of het overschot van € 8.400,-- meteen wordt uitgegeven. Het 
antwoord daarop luidt dat men ervan uitgegaan is dat dit meteen weer wordt uitgegeven aan 
de stichting.  
 
De heer Ganzevles vraagt wat er gebeurt als dit geld wordt behouden binnen Algemeen Belang 
Teuge; heeft de stichting dan geen bestaansrecht ? Het antwoord hierop is dat de stichting dan 
op een andere manier haar geld moet gaan verdienen. De heer Ganzevles vraagt ook of dit 
bedrag in zijn geheel gestort moet worden. De heer Pruijt geeft aan dat er geen reden is om 
een gedeelte te storten. De stichting moet zijn werk kunnen doen en heeft daar geld voor 
nodig.  
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De vraag wordt gesteld waar het geld van de overdrachtsbelasting vandaan moet komen. Het 
bestuur van Algemeen Belang Teuge zal met de sportclub Teuge en notaris Noordman om de 
tafel gaan zitten en bezien wat er met het geld gaat gebeuren 
 
De heer Schipper vraagt hoe is dit bedrag nu precies verdeeld. Het antwoord hierop luidt dat  
€  1.000 aan de uitbreiding van het terras en €  7.400,-- voor de herentoiletten is besteed. 
Deze bedragen zijn al betaald uit de bouwfondsen. 

 
Het is de bedoeling dat de € 8.400,-- wordt geschonken, zodra de laatste subsidie  
(€ 20.000,--) van de Provincie is binnengekomen. De schenking vindt dus plaats op 
voorwaarde dat de subsidie van de Provincie wordt toegekend en de overdrachtsbelasting is 
afgetrokken.  

 
Iedereen stemt voor. De heer Van Oorspronk onthoudt zich van stemming.  

 
7. Rapportage ARBO-wet uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk  

De heer Oleman, als arbo-coördinator, deelt mee dat het erop neer komt dat steeds een select 
gezelschap deelneemt aan de herhalingscursus. Zo ook dit jaar. Er wordt geprobeerd om het 
gebruik van en de toegang tot de AED’s te coördineren. Hierover wordt nader gecommuniceerd 
in het Teugje Nieuws.  
 
Er wordt gevraagd of voldoende wordt aangegeven waarde  AED’s zijn. Dit zal via het Teugje 
Nieuws bekend worden gemaakt. Overigens wordt dit al vermeld in het Voorster Nieuws.  
 
De heer Cornelisz geeft aan dat ook de tennisclub en camping Het Oegenbos in het bezit zijn 
van een AED. 
 
De heer Buitenhuis vraagt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. De heer Pruijt 
antwoordt dat de eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor is.  

 
8. Bestuursverkiezingen 

Bestuur:  
Aftredend en herkiesbaar zijn de heer D. Oleman, mevrouw M. Mulder en mevrouw M.G.P. 
Wieggers  
Er zijn geen tegenkandidaten. Dit betekent dat zij voor de komende drie jaar herkozen kunnen 
worden, hetgeen ook gebeurt. 
 
Speelveldcommissie “De Zandenhof”: 
Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw I. Beekhuis en de heer R. Dooyeweerd. 
Ook hier zijn geen tegenkandidaten en geldt dezelfde procedure. Ook zij worden herkozen.  
 
De heer Pruijt is blij dat iedereen zich herkiesbaar heeft gesteld.  

 
9. Oprichting stichting Dorpshuis “Op den Toega” op 7 april 2008  

Toelichting op de doelstelling van deze stichting 
De heer Oleman geeft aan dat in het jaarverslag al het één en ander vermeld staat ten aanzien 
van het dorpshuis.  
 
Het bestuur van Algemeen Belang Teuge is al geruime tijd bezig zijn met Sportclub Teuge om 
afspraken te maken vanuit de intentieovereenkomst en wil dit vastleggen in een huishoudelijk 
reglement. Er is hoop dat er vóór 1 november 2009 goede afspraken gemaakt zijn.  
 
Herinrichting Rijksstraatweg 
De heer Oleman geeft aan dat over de herinrichting van de Rijksstraatweg op 24 juni 2008 een  
informatieavond is  geweest. Er zijn vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en suggesties 
gedaan. Dit is in een reactienota verwerkt en op basis daarvan is een definitief ontwerp 
gemaakt. Het definitief bestek volgt. Men verwacht dat vóór 1 april 2009 één en ander is 
afgerond, begin juni 2009 wordt gestart met de uitvoering en in november 2009 de 
herinrichting een feit is. 
 
Ook is er een apart project (Holthoevensestraat) in de reactienota opgenomen. De Provincie 
doet hier niets meer aan. De Gemeente regisseert dit.   
 
Wat gaat er precies gebeuren: er zijn een 10-tal ideeën en suggesties genoemd. Het 
verwijderen van bomen is niet aan de orde. Plaatsen van een spiegel bij de woning van de 
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familie Boerkamp ook niet, wel wordt (een gedeelte van) de Holthoevensestraat 
eenrichtingsweg. Voor de zomer 2009 wordt dit gerealiseerd. De Woudweg wordt niet 
verbreed. Wel komt er een brede parkeerstrook ter hoogte van garage Haverkamp. Er is ook 
nog gesproken over de aanpassing van de kruising Holthoevensestaat-Woudweg, maar dat 
gaat niet door. De eenrichtingsweg matigt de snelheid, dus verdere aanpassing is niet nodig. 
De informatieborden zullen verplaatst worden.  
 
De heer Ganzevles geeft aan dat de veranderingen in het Voorster Nieuws hebben gestaan, 
maar dat het hem niet helemaal duidelijk is. De heer Oleman zal na afloop van de vergadering 
de tekeningen aan de heer Ganzevles laten zien. 
 
Mevrouw Jansen vraagt of De Zanden ook  is meegenomen in de herinrichtingplannen. De heer 
Oleman meldt dat de kruising van De Zanden bij de herinrichting van de Rijksstraatweg hoort. 
De Zanden op zich zit hier niet in. Verder meldt de heer Oleman dat er een oriëntatienota is 
verschenen in vervolg op evaluatienota. De gemeente is bezig met het verkeersbeleid. 
 
De heer Cornelisz vraagt of dit een definitief ontwerp is en of er nog een bezwarenprocedure 
komt na het definitief ontwerp. De heer Oleman geeft aan dat hij nog geen kennis heeft 
kunnen nemen van een bezwarenprocedure. 
 
Verder vraagt de heer Cornelisz of bij de Provincie de vraag is neergelegd om de weg Twello -  
Teuge van verlichting te voorzien? Het is nu een levensgevaarlijke weg. De heer Oleman meldt 
dat dit op dit moment geen onderdeel van het project is. Hij vraagt de heer Cornelisz één en 
ander aan het papier toe te vertrouwen, zodat dit kan worden meegenomen richting de 
Provincie.  
 
Mevrouw Van Essen vraagt of de drempel bij de oude De Zaaier niet weg kan. Deze vraag 
wordt doorgespeeld aan de heer Weijers. Hij zal dit bespreken met de betreffende ambtenaar 
van de gemeente Voorst.  
 
Bedrijvigheid binnen bouwplan De Zwaan.  
Er zijn 5 bedrijfskavels. 1 kavel is naar achteren geschoven in verband met het 
evenemententerrein van Peco. Er zijn nog 4 kavels te koop. Tegen  1 kavel is bezwaar 
aangetekend (de bromfietshandel van de heer Leerkes).  
 
De gemeente is zich ervan bewust dat wel een vergunning kan worden verleend voor het 
bouwen van een gebouw, maar niet voor het vestigen van een bromfietshandel. Er zijn 
gesprekken gaande om elders een meer geschikte locatie te vinden voor de bromfietshandel 
van de heer Leerkes.  
 
Plannen luchthaven 
De heer Oleman meldt dat er voor geïnteresseerden een brochure is van de luchthaven. Er is 
toch animo om daar te bouwen. O.a. een hotel en een luchthavengebouw heeft hoge prioriteit. 
De heer Munk verwacht daar op korte termijn mee te beginnen. Het is de verwachting dat het 
hele platform volgend jaar is volgebouwd.  
Luchthaven is nog bezig met het wijzigingsbestemmingsplan om fietspad in westelijke richting 
te realiseren. In het plan Weteringsebroek staat dit fietspad ook gepland. De plannen zijn dus 
nog niet van de baan.  

 
10. Rondvraag 

De heer Buitenhuis vraagt of er, nu er regelmatig is ingebroken in de schaapskooi, geen 
maatregelen kunnen worden genomen om dit te voorkomen. De heer Pruijt antwoordt dat de 
schaapskooi eigendom is van de luchthaven en “om niet” beschikbaar wordt gesteld aan 
Algemeen Belang Teuge . De heer Buitenhuis geeft aan dat hij er wel 6 slotboutjes tegen aan 
wil gooien. Van dit aanbod maakt Algemeen Belang Teuge graag gebruik.  
 
De heer Ormel vraagt of het fietspad Ganzevlesweg -De Zanden dus niet geannuleerd is. De 
heer Oleman geeft aan dat dit klopt: dit staat weer op de kaart.  
 
De heer Van Oorspronk vraagt wat men gaat doen tegen het krakersterrein. Hij vraagt zich af 
hoe de politiek hierover denkt. De heer Oleman antwoordt dat dit terrein niet aan de orde is, in 
die zin dat er ontwikkelingen aan de gang zijn. Overigens heeft hij verder geen negatieve 
reacties ontvangen.  
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Mevrouw Jansen vraagt of er niets gedaan kan worden aan het parkeerprobleem Bleriotstraat -   
Parmentierstraat. Zij zou graag zien dat de gmeer parkeerplaatsen maakte. Een mogelijkheid 
zou volgens haar zijn om de haag zodanig te verplaatsen dat men meer ruimte krijgt. 
Algemeen Belang Teuge zal dit aankaarten bij de Gemeente. 
 
Verder meldt mevrouw Jansen dat zij veel overlast ondervindt van hondenpoep. Hierover is 
vorig jaar ook al gesproken. De heer Pruijt stelt voor een oproep te doen in het Teugje Nieuws. 
Ook wordt geopperd de eigenaar erop aan te spreken. Algemeen Belang Teuge zal dit opnieuw 
met Jan de Gorter opnemen en vragen wat men hier aan kan doen.  
 
De heer  Uenk vraagt of er niet meer lantarens langs de weg geplaatst moeten worden, nu de 
bebouwde kom is uitgebreid. Er zal geïnventariseerd worden of en waar er lantarens moeten 
komen.  
 
Verder vraagt de heer Uenk of er niet iets gedaan kan worden aan de snelheid in de kern. De 
heer Pruijt antwoordt dat het heel moeilijk is om hier iets aan te doen. Misschien geldt ook hier 
dat men de mensen er persoonlijk op moet aanspreken. 
 
De heer Beekhuis vraagt waarom  er niet wordt gestrooid op de Zanden achter het vliegveld.  
De heer Weijers heeft hier al met de gemeente over gesproken. Deze weg staat niet op de 
prioriteitenlijst. Het budget is niet toereikend om ook deze weg te strooien.   
 
Mevrouw Van Essen constateert dat er, ondanks het verbod, nog steeds vrachtwagens op de 
Zanden achter het vliegveld rijden. De heer Pruijt antwoordt dat het inderdaad niet mag, maar 
toch gebeurt.  
 
Mevrouw Uenk vraagt wie de bloembak bij het welkomstbord onderhoudt . De heer Weijers 
antwoordt dat dit bord bij de reconstructie van de Rijksstraatweg misschien komt te vervallen. 
Niet duidelijk is waar dit bord straks komt te staan. Er worden nu in elk geval geen kosten 
meer aan gemaakt.  
 
De heer Teunissen vraagt in welk stadium de Weteringsebroek is. De heer Oleman antwoordt 
dat het wijzigingsbestemmingsplan nog moet worden ingediend door de luchthaven Teuge.  
 
Mevrouw Van Essen geeft aan dat ze toch wel (geluids)overlast hebben van de krakers. De 
heer Pruijt zal dit punt meenemen in het gesprek met de gemeente.  

 
De heer Cornelisz vraagt of het nodig is dat de maaimachines soms midden in de nacht nog 
aan het werk zijn. Hij vraagt zich af of dat mag. De heer Cornelisz zal zelf informeren bij de 
gemeente wat mag en niet mag.  

 
De heer Ruigrok geeft aan dat ook op de Bottenhoekseweg veel te hard gereden wordt en 
meldt dat ook daar bij een snelheidscontrole hoge ogen gegooid kunnen worden , maar zo 
geeft hij zelf al aan, men wordt vanzelf gestraft door het (hobbelige) spoor.  

 
Mevrouw Wieggers roept een ieder op de ledenvergadering van de Rabobank bij te wonen. Zij 
geeft aan dat iedereen lid kan worden. Dit kost niets. Men moet wel rekeninghouder bij de 
Rabobank zijn.  

 
De heer Pruijt meldt dat Jan de Gorter vorig jaar bij wijze van proef is uitgenodigd voor het 
spreekuur. De eerste keer waren er vijf mensen die een gesprek met hem hebben gehad. 
Daarna is er niemand meer geweest. De heer Pruijt vraagt of hier nog belangstelling voor is of 
dat men zich in voorkomend geval zelf bij Jan de Gorter meldt. Voorgesteld wordt het 
spreekuur niet voort te zetten. 

 
Mevrouw Jansen heeft vorig jaar om wandelroutes gevraagd. Bert Postma zou dit regelen. Tot 
op heden heeft zij hierover niets gehoord. De heer Pruijt zal dit nogmaals opnemen met Bert 
Postma en vragen of hij rechtstreeks contact opneemt met mevrouw Jansen.  
 

11. Sluiting 
De heer Pruijt bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 
****** 


