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Notulen WF overleg, 10 maart. 2015  (lokatie: de Buun) 

 
Aanwezig; Ger, Mark, Grad, Rob, Ruud, Eliane, Jeanny, Jan, Mart 

Afwezig;    Eliane, Mariet, Ruben  

    

 
Welkom Mart,  

Jeugd, jongeren, zorg, welzijn 
Ger voegt Mart toe aan adreslijst 
Mark voegt Mart toe aan website 
 
Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd met kleine correctie. 
Verslag was niet door Ruben maar door Mariet opgesteld. 
 
Mededelingen: 

Stg bestuur MFC:  
toezegging van Oranje Fonds van 15.000,- Te besteden voor verhoging van het podium in MFC de Buun. 
 
Christoffel,  

Er is een ‘sponsor’’ bereid gevonden voor (een deel van) de kosten voor dit kunstwerk. 
Hij zal worden uitgenodigd voor de eerste meeting. (met delegatie van Archief en WF) 
 
Wandelpad,  

Wilbert Pothoff (Destion) is erg positief over aanleg/plannen van wandelpad (verbinding Eldershof de Buun).  
Hij zal dit binnen zijn MT bespreken. Daarna terugkoppelen aan Ruud en Grad 
Ger/Grad zoeken nog contact met waterschap om de procedure te versnellen, om pad ttv ‘’4daagse’’ te kunnen gebruiken.  
Ruud heeft met de provincie gesproken over gebruiksovereenkomst.  
 
Crowdfunding,  

Loopt 
Verder wprdt er contact mee opgenomen met Ger Frenken, inzake uitkijktoren, 
 
Besteding jaarlijkse dorpsraad-subsidies, 

Afferden maakt gebruik van een aantal richtlijnen die redelijk eenvoudig toepasbaar zijn. 
 
Gesprek (JOP)jongeren, 

Jeanny en Mark hebben gesprek gehad met gemeente, jongerenwerk en verder met 3 Wellse jongeren.  
Deze laatsten hebben opdracht gekregen, om een plan van aanpak te maken.  
Wells Forum zal dit plan daarna in behandeling nemen. 
Idee: JOP op ex-locatie-Kubus plaatsen? Hiervoor eerst heldere afspraken met Lodi, gemeente, en jeugd. 
Mark zal Lodi verzoeken, om voor 10 april het voorstel aan te leveren ter voorbereiding. 
 
Ton Michiels, 
Korte toelichting op de realisatie en doorontwikkeling van plannen omtrent ‘’evenementen terrein’’ (Knikkerven).  

Dit nav eerdere ideeën rond EWC-voetbalveld, maisplak, enz  
Concreet: ontwikkelingen mbt paardensport gaan toch plaatsvinden op Knikkerven.  
WF wil graag met een persoon deel nemen aan de werkgroep, mbt  Wellse belangen en verkeerveiligheid. 
 
Geraniumzuilen, 

WF is  akkoord met aanvraag van zuilen. 
Jan Lanjouw zal dit verder afstemmen met Jan Wolters 
 
 
 
 
Aanlegsteiger,  

Er liggen prijzen-indicaties en ideeën, mbt aanpassingen stijger. 
Ruud en Grad maken afspraak met Raymond Klimop (gemeente Bergen) om plannen verder af te stemmen. 
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Lammerskamp (woningbouw) 

Gesprek is geweest Erik Cuipers, Ben Buiting, projectontwikkelaar en Werkgroep Woningbouw Well.  
Woningbouw lijkt doorgang te kunnen vinden voor 16-20 woningen langs huidige Lammerskamp(weg).  
Op 12 maart is er een bespreking voor een samenwerkingsovereenkomst. 
Het idee is, om voor de bouwvakantie een ‘’ kopersplein’’ te organiseren.  
 
Voor 17 maart het ‘’plaatje’’ in de Prezi aanpassen, met een strook langs Lammerskamp (fase 1) 
 
 
Opening VRI bezocht door afvaardiging van WF,  

 
Ouderen, 

Er is een initiatief om een activiteit (2 per week) te gaan organiseren voor ouderen met een indicatie.  
Inclusief eten, KBO zal dit bespreken (ism de Buun en gemeente). 
 
Prezi, 

Aanpassen plaatje Lammerskamp en dit verplaatsen naar het einde van de presentatie. 
Hoenderstraat Kasteellaan 
Digitaal kaart wandelpad 
 

 
 
Kascontrole,  

Mark en Rob (bij Jan)  

 

 
Rondvraag, 

V Vlag?  
A Afwachten op signaal van het Archief  
V Hoenderstraat?  
A Er wordt nog onderzocht om herinrichting voor de hele straat toch haalbaar kan worden 
 

 

 


