
Conceptnotulen ledenvergadering PB Haule d.d. 28-11-2018 

 

Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. 

Agenda 

De Agenda wordt vastgesteld 

Notulen ledenvergadering d.d. 25-04-2018 

De notulen worden goedgekeurd 

Mededelingen vanuit het bestuur 

de AED-apparatuur zal worden vernieuwd 

de voorzitter attendeert de aanwezigen op de lijst waarop zij aan 

kunnen geven er geen bezwaar tegen te  hebben dat zij per e-mail 

benaderd worden. 

 

Mededelingen door de leden 

Er zijn geen mededelingen 

Bestuursamenstelling 

De huidige secretaris heeft aangegeven zijn zittingstermijn niet te 

willen verlengen. 

Ondanks een intensieve zoektocht, is het nog niet gelukt een nieuwe 

candidaat-secretaris te vinden. De voorzitter vraagt de aanwezigen 

met klem  aanmelding in overweging te nemen. 

Statutenwijziging 

De vergadering verklaart zich unaniem akkoord met de 

statutenwijziging waarin wordt bepaald dat de zittingstermijn van 

bestuursleden 3 jaren zal bedragen en deze termijnen maximaal 

driemaal kunnen worden verlengd. 



Mededelingen Dorpshuis De Mande 

- De heer Wilbert van Vilsteren treedt af als bestuurlid. 

Het bestuur heeft besloten met 5 man door te gaan. 

- De grote zaal zal i.v.m. werkzaamheden aan de vloer van 1 mei 

tot 1 september niet beschikbaar zijn. 

Verkeersveiligheid 

Naar aanleiding van de presentatie door de gemeente op 25 april, 

heeft nader overleg plaatsgevonden, waarbij de knelpunten werden 

geïnventariseerd. 

Bij de kruising Dorpsstraat- cl egbesweg  is inmiddels een 

waarschuwingsbord geplaatst. 

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat dit bord het zicht voor 

chauffeurs van trekkers en vrachtwagens belemmert. 

Medelingen betreffende de verkeersveiligheid door de heer Jongsma 

(wethouder) 

-De situatie rond het geplaatste waarschuwingsbord zal nader 

worden bekeken. 

-Het College heeft besloten tot een investeringsstop van 2 jaren 

-Uit tellingen is gebleken dat er tussen 3400 en 3800 voertuigen per 

dag over de Dorpsstraat         rijden. 

-De heer Jongsma zegt niet bekend te zijn met een mogelijke 

maximum grens waarboven  de verkeersdrukte op de Dorpsstraat als 

onaanvaardbaar zou moeten worden bestempeld. 

-Met betrekking tot de belijning wordt meegedeeld dat belijning 

alleen zal worden    aangebracht bij gevaarlijke situaties. 

- Na dat de werkzaamheden aan de N3…. In 2022 zijn afgerond zal er 

een rapport worden opgesteld  waarin ook de effecten  op de 

verkeerssituatie in Haule worden beschreven. De gemeente heeft 



besloten niet eerder dan na deze rapportage tot maatregelen 

betreffende de verkeersveiligheid in Haule over te zullen gaan. 

 Zonnepanelen 

In het Postcoderoos-project zijn nog slechts 30 van de 160 

participaties beschikbaar. 

De kosten bedragen €99,- per zonnepaneel. 

Dagrecreatief Knooppunt Haule. 

De voorzitter doet verslag van de ontwikkelingen rond het haventje. 

Het plan dat door de heer Tuinstra werd ingediend is verder 

ontwikkeld. De kosten zullen €25000.- bedragen. 

Er is een aanvraag ingediend bij het fonds Ooststellingwerf. Naar het 

zich nu laat aanzien zal de aanvraag voor een bedrag ad €18800,- 

naar alle waarschijnlijkheid gehonoreerd worden. 

Privacy reglement 

Sluiting 

De voorzitter dank de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering. 

 

 

 


