
Notulen jaarvergadering 26-04-2016.                           Aanwezig bestuur: Barry Kock 

                                                                                                                           Annelies Bijsterbosch 

                                                                                                                           Huub Stapelbroek   

                                                                                                                           Frank van Dulmen 

                                                                                                                           Gonny Pastoor. 

 

                                                                                           Aanwezig : Piet Kleingeld(gebiedsmake- 

                                                                                                                                         laar). 

                                                                            

                                                                                           Aanwezig leden: 5. 

1. Opening door Barry Kock. 

2. Mededelingen: 

          – De opkomst was zeer matig, geen afmeldingen ontvangen. 

          – De consumpties zijn geheel voor rekening CDE. 

3. Notulen jaarvergadering 12-5-2015. 

          – Geen op of aanmerkingen. 

4. Jaarverslag 2015. 

          – Geen op of aanmerkingen. 

5. Jaarverslag penningmeester 2016. 

          – Huub Stapelbroek heeft alles toegelicht. 

6. Verslag kascommissie. 

          – Dat waren Andre Tuit en Conny Smink. 

          – Keurig bijgehouden en alles was duidelijk. 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie. 

          – Conny Smink en Sjoerd Jansen. 

          – Reservelid Henk Tiemessen. 

8. Bestuursverkiezing. 

         – Aftredend en herkiesbaar: Huub Stapelbroek. 

         – Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

9. Contributie. 

         – Afgelopen jaar met toestemming van de aanwezige leden de contributie verhoogd 

            van 4,50 tot 5,00 euro. 

10. Pauze. 

11. Actuele zaken/Lopende projecten. 

            De volgende zaken doorgenomen. 

         – Slingerparallel/Oude Ijsselweg(verkeerssituatie). 

         – Ommetje Etten-Terborg. 

         – Gezamenlijke website: CDE,Dorpsplein en Etten 2025. 

         – AGEM(energiemaatschappij)om zonnepanelen te plaatsen. 

         -  Kerstboom Dorpsplein(schutterij) voorstel kunstboom van metaal. 

         – Kern met Pit(finale is in 2017). 

12. Rondvraag. 

         – Henny Vriezen:Fietssituatie brug Terborg, het voetpad wordt geheel renenoveerd. 

         – Andre Tuit       : Groenstrook meesterijweg veel bramen en brandnetels(wortels), 

                                        er wordt hier ook veel tuinafval gestort. 

                                        Piet Kleingeld neemt hierover contact op met groenbeheer gemeente. 

         – Henk Tiemessen: Voetpad Etten-Terborg ook bedoeld voor fietsers? 

                                          Nee, is echter alleen  aangelegd voor voetgangers. 

         – Chris van Uffelen: Jongeren hebben op de Schimmels een parcour aangelegd 

                                             voor het fietscrossen, vraag is of er een mogelijkheid is om 

                                             hiervoor iets aan te leggen. 

                                             Voorstel van bestuur CDE om met de jongeren te overleggen of 



 

              hier behoefte aan is(aktie Barry).    

                                          – Verder merkte hij op dat op de Heuvenseweg veel afval wordt                           

                                             neergegooid(o.a. van Mc Donalds). 

                                             Voorstel om hier een vangnet te plaatsen(aktie CDE). 

 

                                     

          – Barry Kock : Betreft bord bij de Gamma(Welkom in Terborg), dit bord is geplaatst                        

                                     in de bebouwde kom van Etten. 

                                     CDE heeft hierover gesprek gehad met Terborgs Belang en Gemeente. 

                                     Uitleg van Gemeente en Terborgs Belang over deze plek, dit bord is zo  

                                     geplaatst ivm verkeersveiligheid.    

 

           

 

        13. S L U I T I N G. 
 


