
     

Aanwezige bestuursleden: Johan van den Boom, Jan van Essen, Han Ribberink, Ed Tigchelaar en Els van Daal. 
Gasten: Maarten Overbeek, Europarcs, genodigd om 20.15 en Mariëlle van Zuijlen D66  
 

1. Han, voorzitter ad hoc, opent de vergadering. 
Maarten Overbeek geeft aan dat hij contacten met ons op prijs stelt, dat er incidenteel al eerder contact 
geweest is en geeft inzicht in de werkzaamheden. Verwachting is dat in het voorjaar 2020 er officieel 
geopend kan worden. Dat dan (zo goed als) alle chalets verkocht zijn. De meeste particulier en een 
beperkt aantal via beleggingsmaatschappij(en). Geen permanente bewoning, maar voor 
(vakantie)verhuur dat volledig door Europarcs geregeld wordt, dat kan voor meerdere maanden zijn. 
 

2. Mariëlle van Zuijlen komt praten over de onverharde weg. In de commissie vergadering van sept. dan 
wel okt. (?) pleitte D66 voor het behouden van deze onverharding. Van onze kant: weet wel hoeveel, - 
steeds meer, overlast dat geeft voor fietsers daar. Daarbij komt dat het fietspad zelf in slechte staat is, 
niet of nauwelijks onderhouden wordt, door de begroeiing veel te smal is geworden zodat passeren en 
naast elkaar rijden onmogelijk is geworden. Asfalt voorkomt de stofwolken en het opspattend grind, 
maakt de verbinding met Gassel een begaanbare en navigatie geregistreerde route. Dus ook voordelen 
van spreiding verkeersstromen. We besluiten in eerste instantie de wethouder op de hoogte te stellen en 
te vragen voor beter onderhoud, ook met het toekomstperspectief van een aansluiting op Grave over de 
dijk, wanneer die na ophoging weer heringericht zullen gaan worden. 
 

3. Verslag  vergadering 7 september 2019: 
Het betreft een aantal losse notities t.b.v. voortgang lopende zaken door Jan v.d. Broek 

 
4. Ingekomen post en mededelingen: 

Aanmeldingspapieren voor een activiteit via “de kleine Kernen”. Maken we geen gebruik van. 
 

5. Concrete voorbereiding en taakverdeling mbt de jaarvergadering van 21 oktober. 
We nemen de concepten door van agenda en jaarverslag 2019 en corrigeren en vullen aan waar nodig. 
Een en ander moet zo vlot mogelijk de deur uit gezien de reglementaire termijnen. (Johan) 
Jan vd Broek vragen we het thema van de gemeentelijke herindeling te doen. Els het tweede thema 
wonen en intranet en Han het derde, toekomstvisie.  
 

6. Daarnaast komen er nog een aantal vragen en lopende zaken aan de orde en PM zaken. 
• Het ontvangen bericht over de watsapp - groepen - regels is mogelijk aan alle leden te sturen. 
• Wordt er nog slib gestort in plas 4? Nee: Smals is daar volledig uitgewerkt en vertrokken. 
• De wethouder aanschrijven over onderhoud fietspad langs onverharde verbinding naar Gassel.(J) 
• De afwerking aan beide zijden van de dorpsentree aan de Oostermeerweg, contact met Nico 

Heere.(J) 
• Informeren naar stand van zaken publicatieborden, eveneens aan de dorpsentree.(J) 
• Bordjes van Stichting Taurus bij de veeroosters, in januari eerder toegezegd.(J) 
• Contact met Jos over haar aanwezigheid komend najaar.(J) 

 
7. Eerstvolgende vergaderingen : ma.21 okt 20.00: jaarvergadering, wo.23 okt 16.00: Contact met de 

camping. 

Verslag van de bestuursvergadering van maandag 1 juli 2019 
Aanvang: 20.15 uur 
Locatie:  De Burcht 
 



Wo. 30 okt. 10.30 – 11.30 contact met de wethouder. Di. 5 nov. 20.15 bestuursvergadering, Wo.6 nov. 
collegebezoek 19.00 uur,(agenda samenstellen a.d.h.v. jaarvergadering voor vr.25 okt.) Vr. 8 nov. 09.00 
A73 geluid met de wethouder. 

  
 
 
Notulen, Johan vd Boom,   
Donderdag 1 juli 2019 
 


