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Agenda 
 
- Notulen jaarvergadering 2017 
- Overzicht 2017 
- Financieel verslag 
- Zwerfvuil en plastic 
- Bestuursleden MB 
- School Miste / Corle 
- W.v.t.t.k. / Rondvraag 
Pauze 
- Status glasvezel 
- Gastsprekers Paul van der Weide en Anton Jansen van bureau CCV 
(Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid). 
 

 



Notulen  
jaarvergadering 2017 

 
- Glasvezel 
- BSV 
- Omgevingsvisie 
- Brinkeweg 
- Zwerfafval 
- Financieel verslag 
- OBS Miste Corle 
- Bestuursleden MB 
- Rondvraag  

Opmerkingen? 



Overzicht 2017 
 
- BSV 
- Omgevingsvisie  
- Energievisie 
- Brinkeweg 
- Sluiting onbewaakte spoorwegovergangen  



Overzicht 2017 
Buurtschappenvisie (BSV) 

 
- André Menting 
 
- Evert heeft de plek overgenomen van Dirk binnen BSV. 
 
- Samenwerking tussen Buurtschappen belangrijk. Bundeling van 
krachten door gezamenlijke belangen.  



Overzicht 2017 
Omgevingsvisie 

 
Startnotitie Omgevingsvisie diverse keren bekeken en besproken. 
Deelname aan verschillende avonden.   
 
Omgevingsvisie Buitengebied nu afgerond. Hierin is een visie beschreven 
over hoe men in de toekomst goed kan wonen, werken en recreëren in 
het buitengebied. Startnotitie Omgevingsvisie Buitengebied is door de 
Gemeenteraad goedgekeurd op 23 maart. Bezwaarperiode inmiddels 
voorbij. Nu invulling gaan geven aan het plan.  
 



Overzicht 2017 
Energievisie 

 

- Bereidheid te kiezen voor windmolens lijkt af te nemen. Brief WCL 
aan gemeente gestuurd met verzoek geen windmolens te plaatsen.  
 
- HEC financiering zonnedak www.energiekebuurtschappen.nl. Geld 
beschikbaar gesteld vanuit de gemeente. LEADER aangevraagd maar 
afgewezen. Alle panelen Huppel/Henxel en Kotten zijn verkocht 
(meer verkocht dan aanbod). Mogelijkheden worden bekeken voor 
postcoderoos. 
 
- Energiebesparingsflyer rondgestuurd vanuit de WCL op aangeven 
van MB. 

 
 

http://www.energiekebuurtschappen.nl/


Overzicht 2017 
Brinkeweg 

 
Aanpassing Brinkeweg lijkt er in bij te dragen dat er te hard wordt 
gereden. Na meting blijkt dat snelheden lager zijn dan de metingen in 
2016.  
 

 



  Overzicht 2017 
      Sluiting onbewaakte spoorwegovergangen 

 
Gesprek geweest met Gemeente. Nog niet bepaald welke onbewaakte 
spoorwegovergangen open blijven en welke gesloten worden. Er is wel 
toegezegd dat er aanpassingen worden gedaan.   
 



Het financieel jaarverslag is op te vragen bij  
de secretaris van Misters Belang 



Kascontrole 

 
Kascontrole akkoord?  
 

Benoeming nieuwe kascontrole 
Aftredend  Bert Wikkerink  
Herkiesbaar  Ronnie Beernink 



Zwerfvuil en  
landbouwplastic 

 
Nieuwe datum 2018 voor ophalen zwerfvuil 7 april. 
 
Datum inzameling plastic vanuit de gemeente. Meestal eerste week juni. 
 
Interesse om mee te lopen bij het ophalen van zwerfvuil, stuur een mail 
aan Mistersbelang@outlook.com of vraag één va de bestuursleden.  

mailto:Mistersbelang@outlook.com


Bestuursleden MB 
 
- Jan Nijman en Erna Bergervoet 3 jaar bestuurslid geweest, gestopt 

sinds januari 2018 
- Vlok van Harten nieuw bestuurslid sinds november 2017 
 
Wilt u zich inzetten voor de belangen van Miste of een keer een 
vergadering bijwonen, meldt u zich dan bij één van de bestuursleden van 
Miste of stuur een mail aan Mistersbelang@outlook.com. 
 

mailto:Mistersbelang@outlook.com


School Miste/Corle 



Zomer in Gelderland 
 
Zomer in Gelderland naar Miste op 6 augustus 2018?  
 
Elke plaats heeft een team van 10 personen. Het team van 10 personen 
zal ongeveer 4 á 5 keer bij elkaar moeten komen. Dat team krijgt op de 
dag van de uitzending enkele opdrachten van ons die te maken hebben 
met de plaats. Door de opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren kan 
het team max.1000,- euro verdienen voor een lokaal goed doel dat door 
jullie zelf wordt uitgekozen.  
 
Zij vragen van ons een groep vrijwilligers van 20 á 30 personen.  



Rondvraag 



Pauze 



Status glasvezel 
 

 
Veel mensen inmiddels aangesloten of op korte termijn. Zelf afzeggen 
huidige provider.  
 
Meer info op www.glasvezelbuitenaf.nl.  
 
 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/


Presentatie / workshop  
Paul van der Weide en Anton Jansen  

Bureau CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) 
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