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1. Opening vergadering en mededelingen
David Godeschalk opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.
Hij komt terug op de ledenvergadering van 2018 waarin de heuveltjes bij de entrees van
het dorp ter sprake komen; Barrie Dijkman heeft aangegeven hiervoor zorg te willen
dragen. PB Heino zal dit financieren.
2. Jaarverslag 2018
David geeft een toelichting op het jaarverslag van 2018. Hierbij is aandacht voor de
volgende onderwerpen:
• Centrum Heino: Retaildeal / Dorpsplan
• Woningbouw: Projectgroep wonen icm Gemeente Raalte
• N35
• Veiligheid/Verkeer: Vlaminckhorstweg
• Voorzieningen: Waterspeelplaats Aver Heino, Parkeerproblemen Station,
3. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
David neemt namens penningmeester Jan Meijer het financieel verslag en de begroting
door. In 2018 is wat geld overgebleven. David noemt voorbeelden waar PB Heino
bijdrages aan heeft geleverd het afgelopen jaar, zoals de bloemenbakken in het centrum,
onderhoudt duofietsen, AED’s voor de EHBO en kamperen bij zwembad de Tippe.
Peter Moorman spreekt namens de kascommissie. Hij bevestigt dat de zaken financieel
goed op orde zijn en geeft de penningmeester een compliment hiervoor.
4. Bestuurssamenstelling
David Godeschalk, Charissa Bos en Jannie van der Kolk-Eikenaar zijn aftredend. Alle
drie worden ze in de vergadering in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange
bijdrage.
In 2018 zijn Jan Meijer (penningmeester) en Cor van Gasteren het bestuur komen
versterken. Zij hebben zich verkiesbaar gesteld en dat is door de leden goedgekeurd.
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe algemeen bestuursleden en i.v.m. het aftreden van
David ook naar een nieuwe voorzitter. Tot die tijd neemt Cor de functie van voorzitter
waar.
5. Vanuit de zaal
Wethouder Dennis Melenhorst is aanwezig om zich voor te stellen als nieuwe
contactwethouder van Heino. Hij en David beantwoorden enkele vragen:
• Wens om een toiletgebouw op de algemene begraafplaats: gaat de wethouder
naar kijken
• Slechte bereikbaarheid mindervalide voorzieningen (scootmobiel) in het dorp,
bijvoorbeeld toiletten of bankjes dorpsboomgaard, Vlaminckhorst bruggetje,

Toegankelijkheid is slecht en verwijzing waar je terecht kunt is onduidelijk.
Wethouder: koppen bij elkaar steken, dat ook PB hier een bijdrage aanlevert.
• Geen parkeerplaatsen bij de Vlaminckhorst en mensen zetten auto aan de weg,
daar moet een oplossing voor komen.

6. Sluiting
David bedankt de aanwezigen.
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