Notulen overleg Dorpsberaad d.d. 6 januari 2015
Aanwezig: Herman, Ronald, Erik, Jacco, Ton, Ferry, Jan, Mariska, Mariette, Sjanie
Afwezig: Channah, Shanta, Annemieke, Jeanette (later)

1. Notulen
Datum overleg moet zijn dinsdag 26 mei.
2. DOP
Herman en Ton gaan met Jan het DOP verder vormgeven.
Bijna elk aandachtsgebied in het DOP heeft een actiepunt dat betrekking heeft op het Multi
Functioneel Centrum. Dat wordt een uitdaging om te kijken hoe we de mensen die in het
overleg over het MFC zitten voldoende input mee kunnen geven.
Concept DOP doorgenomen, en input gegeven voor de schrijvers.
In het volgende overleg komt het aangepaste concept weer op het agenda.
Bewonersavond: 26 maart 2014. Thema: A27, , Gemeentelijk verkeer en vervoersplan.
3. Werkgroep PR
I.v.m. beperkte aanwezigheid van de pr groep wordt dit doorgeschoven. Herman zorgt dat
de pr groep, nog voor het volgende overleg, bij elkaar komt met Charlotte. Inzet is om een
werkende concept website te hebben die de bestuursleden in kunnen zien voor het volgende
overleg. Dit komt dan op het agenda.
4. Reglement
Wordt doorgenomen, na discussie worden er wat aanpassingen gedaan. Het reglement
wordt feitelijk vastgesteld. Herman, Sjanie en Mariette zorgen voor de tekstuele aanpassing.
Jan vraagt na of andere dorpsberaden een kleine kas hanteren en op welke manier zij dit
doen. Aan de hand daarvan wordt er besloten of we een kleine kas gaan gebruiken of niet.
5. Prioriteiten
De werk/taakgroepen worden samengesteld n.a.v. de hoofdstukken uit het DOP. In het
volgende overleg gaan we deze aandachtsvelden verdelen. Iedereen nadenken in welke
taakgroep men plaats wil nemen.
De prioriteiten die zijn aangedragen zijn vooral praktisch. Het Db zal deze lijst doornemen en
taken agenderen of toewijzen aan een werkgroep. Dat gebeurt in het volgende overleg.
6. Begroting

Wordt doorgenomen en er worden kleine aanpassingen gedaan. De voorlopige begroting
wordt hierna vastgesteld.
7. Inventarisatie Vlietstraat
Ongeveer de helft van de bewoners heeft gereageerd. Mening is zeer verdeeld. Daarom
neemt het Dorpsberaad in deze geen standpunt in. Er gaat een brief uit naar de gemeente.
Mariette maakt deze brief. Mariska verspreidt deze dan ook naar de bewoners van de
Vlietstraat/’t Hoekje. Om hen te informeren over de stand van zaken.
Herman merkt op dat er briefpapier moet komen en een briefpapiersjabloon. Herman regelt
dit met Charlotte.
8. AED schuift door naar het volgende overleg.
9. Boomkransen
Mariette gaat Arie bellen om ons standpunt nogmaals duidelijk te maken en te kijken of we
toch 1 boom in eigen beheer mogen behandelen.
10. Ingekomen: stembureau leden en tellers gezocht Provinciale staten verkiezingen.
Wie wil kan zich aanmelden volgens het , in de mail genoemde mailadres.
Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente 7 januari. Mariette gaat namens het Dorpsberaad.
8 januari infoavond veiligheid. Er gaat niemand namens het Dorpsberaad. Sjanie stuurt een
mailtje dat er namens ons niemand komt.
11. Rondvraag
Er wordt een nieuw GVVP samengesteld. Dit gebeurd n.a.v. input vanuit de inwoners. Jan
stuurt een mailtje rond met vragen over de verkeersituatie in het dorp. Graag invullen en
naar Ton sturen die deze gegevens samenvat en opstuurt naar de gemeente.
Agendapunt om te onthouden: veiligheid.

