
Agenda 06-05-2021 
19:00 
 
Aanwezig: Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique  
Afwezig: Hajo, Mathijs 
 

1. Opening 
Geopend om 20.00 

2. Landen en mededelingen 
3. Vaststellen agenda 
4. Doorlopen actielijst 
5. Politieke update 

Arnhem: eerste stap gezet met discriminatierapport, procesveranderingen gedaan. In 
de toekomst wordt er op een andere manier met rapporten omgegaan  
Joost heeft zich kandidaat gesteld voor gemeenteraad 
Nijmegen bebouwing natuurgebieden  

6. Commissiezaken 
a. PolCo – loopt goed  
b. EduCo – Samenwerking JOVD Apeldoorn  

7. AAV plannen (28 juni) 
a. Vacatures staan klaar, iedereen kijkt naar zijn eigen! 
b. Alleen AB’ers of ook regiofuncties? 

We doen Algemeen Bestuurslid, regiofuncties worden soort “extra functie” 
zoals bij de functie vicevoorzitter, we openen vacatures voor 3 algemeen 
bestuursleden  

8. Training diversiteit 
20 mei  

9. Activiteiten 
1. Activiteiten april 

a. 22 april bestuursinteresseavond 
Joost maakt een klein draaiboekje over hoe de avond in elkaar gaat steken.  

2. Activiteiten mei 
a. Thema-avond RES 

i. 9 mei 
Ruimtelijke rechtvaardigheid  

b. Visie-avond toekomst (Tyra en Olga) 
i. 18 mei 

ii. Input ophalen 
c. Macht & Tegenmacht Olga & Lau 

26 mei  
Juni 

. 
a. Achterhoek in 2120 

Is afhankelijk van de lezinggever. Mathijs belt over ongeveer een week weer met deze 
mensen. 

b. Nog een keer als bestuur samenkomen 
10. Volgende vergaderingen plannen 



a. 24 mei, precieze tijd t.z.t. Vooralsnog om 20.00 
b. Begin juni? 

11. Vragenrondje 
Geen vragen 

12. Sluiting 
Gesloten om 12.05 
  



AP What Who When/priority Remarks 

1.14 Wageningen activiteit 
laten aansluiten op de 
huidige zaken daar 

Wieb Low Niet gedaan, 
weet niet of dit 
nog relevant is.  

3.03 Klimaatcommissie 
onderzoeken en 
beginnen met uitdenken 

Veronique  Low Nog niet 
gedaan. Is 
misschien te 

veel overlap met 
PolCo. Kan weg 

7.2 Uploaden oude notulen, 
agenda’s en actiepunt 
lijsten van afgelopen jaar 

Mathijs, Joost, Wieb High Deels gedaan. 
Wordt gecheckt 

7.5 Gegevens ambtenaar 
duurzaamheid gemeente 
Lochem doorsturen naar 

Mathijs 

Joost High Er zijn andere 
contacten in 
Lochem, dus kan 

weg. 

7.7 Nadenken over nieuwe 
bestuursleden 

Iedereen   

8.2 Inplannen afspraak met 
Mathijs en Vero over 
aanstaande AAV.   

Joost High Er is een datum: 
maandag 28 
juni. Punt wordt 
gewijzigd. 

8.5 Over 4 weken bepalen of 
zomerkamp door kan 
gaan 

Iedereen  Gaat niet door. 
Punt kan weg. 

8.6 Onderzoeken welke PJO’s 
actief in de achterhoek 

Mathijs low  

8.8 Datumprikker volgende 
BV 

Hajo High We zitten hier 
nu, dus is 

gedaan. 

9.1 Doorsturen namen 
potentieel 
geinteresseerden van 
bestuur naar Joost  

Iedereen High  

9.2 Opstellen lijstje en 
benaderen potentiele 

kandidaten 

Joost Medium Nog geen lijst, 
maar iedereen 

heeft wel dingen 
ingestuurd 

9.3 Berichtje Akkuraadt in off 
topic 

Veronique  Gedaan 

9.4 Belronde uitvoeren voor 
bestuursinteresse avond 
(22 april) 

Iedereen Heel high  

9.5 Documentaire kiezen 
voor docunight (1 mei) 

Wieb & Joost   

 

 


