VERSLAG KVO B

datum overleg
locatie

Woensdag 13 maart 2019
De Oude Werf 4 (showroom Van der Steen)

Deelnemers

Rob van der Wal (voorzitter), Corlien Moleman (verslag), Bas van der Steen,
Rob de Vries, Rob Zander, Ron Schruijer, Jacqueline Kok en Dirk Haasnoot.

Afwezig
Agendapunten

1. Opening en mededelingen
Rob Zander is verhinderd.
Maarten is volgende keer aanwezig voor zijn afscheid.
2. Verslag 22 januari 2019
Wordt vastgesteld
3. Maatregelenmatrix 2017-2019 (bijlage)
Ondermijning
Tot nu toe geen meldingen van ondernemers, is in bestuur besproken, zien nog geen
aanleiding voor een presentatie.
Jacqueline Kok kijkt of er wat informatie over ondermijning te vinden is wat gedeeld
kan worden.
Cybercrime
Is van andere orde. Zelf ook goed opletten dat je digitaal beveiligd bent.

4. Cijfers
-brandweer
Geen meldingen
-politie 21 januari tot 8 maart
De Oude Werf, de Schrijnwerker, de Wagenmaker, Nijverheidsweg en Industrieterrein
Oosterzij: Geen bijzonderheden.
De Hoefsmid: 1 X verlaten plaats ongeval;
De Handelsweg: 1 x verdachte situatie.
de Wagenmaker: Geen bijzonderheden;
De Droogmakerij: 1 maal verdachte situatie.
Door de bewoning aan de Ambachtstraat, minder meldingen.
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5. Rondvraag
Geen rondvraag.
6. Datum volgende vergadering
Volgende overleg is gepland op dinsdag 2 juli 9.00 uur CiroPack
7. Schouw
Paaltjes bij Van der Steen graag weer terugzetten. (verzoek is doorgegeven).
Hekwerk Wiebering, heeft inmiddels vergunning aangevraagd, maar zonder
bouwaanvraag kan er geen bouwhekwerk vergund worden, wordt vervolgd dus.
Auto zonder kenteken op de Handelsweg
Reactie Jacqueline: We hebben de tenaamgestelde van de Audi zonder
kentekenplaten gesproken.Auto hoort bij Handelsweg 12, eigenaar dacht
dat auto wel op eigen terrein mag staan zonder kentekenplaten. Dat mag
alleen op eigen terrein dat afgesloten is van de openbare weg. Eigenaar
heeft dus de auto weggehaald.

Graag weer aandacht voor het overhangend groen op de trottoirs Oude Werf.
Pallets tegen pand Handelsweg (vraag of Rob daar een kijkje wil nemen)
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