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Agenda 

 

- Notulen jaarvergadering 2016 

- Overzicht 2016 

- Financieel verslag 

- Kascontrole 

- School Miste / Corle 

- Bestuursleden MB 

- Rondvraag 

Pauze 

- Gastspreker 

 

 



Notulen  
jaarvergadering 2016 

 
- Glasvezel 
- Brinkeweg 
- Buurtpreventie-app 
- Zwerfvuil 
- BSV 
- Ruïne  
- Financieel verslag  
- Zwerfvuil en landbouwplastic 
- Nij’e Noabers  
- Toekomstvisie 
- Bestuursleden MB 
- School Miste Corle 
- Rondvraag 
- Otto Willemsen 
- De unit school 

Opmerkingen? 



Overzicht 2016 

 

- Glasvezel 

- Energievisie 

- BSV 

- Omgevingsvisie 

- Informatievoorziening jongeren 

- Brinkeweg 

- Zwerfvuil 

 



Overzicht 2016 
Glasvezel 

 

Aanleg begint op 4 april 2017. Aanleg zal ¾ jaar in beslag nemen. 

 

Vertraging o.a. door problemen met Provincie, aansluiting van Meddo en 
industrieterrein en bijzondere plantjes.  

 

Meer info op www.glasvezelbuitenaf.nl  

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/


Overzicht 2016 
Energievisie 

 

Inspraakavond in november waarbij Gemeente plannen gepresenteerd 
heeft m.b.t. de energievisie. Februari 2e bijeenkomst geweest.  

 

Duidelijke afspraak MB geen standpunt over wel/geen windmolens. Dient 
geen algemeen belang voor Miste.  

 

Wel betrokken bij Zon energie project BSV / HEC 

 

 



Overzicht 2016 
Buurtschappenvisie (BSV) 

 

Nieuwe inrichting van de stichting (strategie, organigram, huishoudelijk 
reglement) 

 

Evert zal plek overnemen van Dirk binnen BSV 

 

Penningmeester gezocht!! 

 

 

 



Overzicht 2016 
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. 

 

Behandeling Startnotitie Omgevingsvisie Buitengebied in de 
Gemeenteraad op 23 maart. Definitieve besluitvorming eind 2017. 

 



Overzicht 2016 
Informatievoorziening jongeren 

 

Jan Leemkuil heeft gesprek gehad met Ilse Saris over mogelijkheden voor 
jeugd uit buurtschappen.  

 

Inmiddels gesprekken gevoerd met +/- 15 jongeren uit Miste en Esmee 
Bussman de Post over vragen m.b.t. leefomgeving, toekomstperspectief, 
kansen, etc.  

 

 

 

 



Overzicht 2016 
Brinkeweg 

 

Aanpassing Brinkeweg t.h.v. school ziet er goed uit. Wel zijn de snelheden 
nog regelmatig te hoog. Drempel is nagenoeg verdwenen.  

 

Vergelijk van snelheidsmeting uit 2008 en 2016 blijkt dat snelheid wel 
lager is.  

 

Eind april nieuwe meting. 

 



Overzicht 2016 
Zwerfvuil 

 

Afgelopen jaar is 2x zwerfvuil opgehaald. Hierbij is 180 kg afval 
verwijderd.  

 

Iedere keer weer duidelijk zichtbaar dat dit een belangrijke bijdrage heeft 
aan de omgeving.    

 

Vrijwilligers gezocht!! 



Financieel jaarverslag 2015 
Op verzoek op te vragen bij de secretaris van Misters Belang 



Kascontrole 

 

Kascontrole akkoord?  

 

Benoeming nieuwe kascontrole 

Aftredend  Wim Voskuil 

Herkiesbaar  Bert Wikkerink 



School Miste/Corle 

 

Bikkelbus 

Onderhoud van de speeltoestellen 



Bestuursleden MB 

 

Wilt u zich inzetten voor de belangen van Miste, meldt u zich dan nu aan 
bij één van de bestuursleden van Miste. 



Rondvraag 



Pauze 


