
Verslag/ actielijst bestuursoverleg Oterleker Gemeenschap van 1 maart 2022 in de Woeste Hoeve

Aanwezig: Gabrie, Bianca, Rob, Anja, Bert en Herman

Mededelingen:
 Verslagen van de OG bestuursbijeenkomsten zullen op de website worden geplaatst
 Volgende vergadering in teken van het financieel jaarverslag
 Herman doet verslag van de voortgang in de gesprekken met de gemeente:

◦ Verkeer, verschillende punten, voortgang gemeente over het algemeen niet concreet, 
“wordt aan gewerkt”

◦ Restafval van de Woeste Hoeve, nog niet geregeld, er zou niets veranderen
◦ Bezwaar laadpaal met twee parkeerplekken t.o. Woeste Hoeve, hoorzitting gepland op 3 

maart.
 Gabrie doet verslag rond de verkoop van de kerk, er wordt onderzoek gedaan naar de 

historische bestemming en eventuele erfdienstbaarheden. Update over ongeveer twee weken
verwacht. 

 UBO register, dit moet voor 27 maart zijn ingevuld. Afgesproken dat de bestuursleden 
Gabrie, Herman, Rob en Bianca hierin worden opgenomen, zij sturen een kopie van hun 
id- of rijbewijs naar Herman.

Notitie Website voor Woeste Hoeve
 Rob gaat een domeinnaam een regelen, vervolgens wordt die gerouteerd naar de pagina van 

de Woeste Hoeve op Oterlekers.nl
 Herman gaat de pagina van de Woeste Hoeve op Oterlekers.nl open stellen voor bewerken 

voor de beheerders.

Beheerders
 Een voorjaarsbijeenkomst, naar het idee van een nieuwjaarsbijeenkomst wordt voorgesteld, 

dat wordt prima plan gevonden
 Er moet meer promotie voor de OG komen, bijvoorbeeld een ideeënbus, maandelijkse 

nieuwsbrief met bijvoorbeeld wat er op de achtergrond gebeurt en voorstellen verschillende 
verenigingen/personen. Bianca, Bert en Peter gaan hiermee aan de slag.

 Anja en Jan gaan de Oterleker Gemeenschap onder de aandacht brengen van nieuwe 
bewoners. Herman stuurt een lijstje met adressen toe.

 Repaircafé wordt gepland op 26 maart, Herman, Bert en Rob, te repareren spullen vooraf 
aanmelden.

 De beheerders gaan kijken of ze het “brandweer” bord op de gevel kunnen vervangen voor 
een “Dorpshuis Woeste Hoeve” bord, het bestuur is akkoord.

Rondvraag
 Bert gaat namens de OG een bloemstuk regelen voor Corrie
 Woensdag 9 maart komt de burgemeester naar de kookavond (Bert en Mies)
 Telefoonabonnement beheer van prepaid naar abonnement omzetten (Bianca met 

beheerders)
 Een keer een aardigheidje regelen voor de schoonmaakster van de Woeste Hoeve
 Verzoek van Annie om de urnenmuur beter af te schermen tegen weersinvloeden en daarbij 

een bankje te plaatsen. Na onderzoek ter plaatse dit punt opnemen met de gemeente.

De afspraak is gemaakt om maandelijks te overleggen, de volgende datum is 12 april 2022


