Agenda Vergadering Dorpsraad
Datum
Aanvang
Plaats

: Dinsdag 6 juni 2017
: 19.30 uur
: Activiteitencentrum van Careyn - Reginahof 1 - Dirksland

1. Opening
2. Mededelingen
a. Onze voorzitter is afwezig (onder voorbehoud) vanwege het herstel van een
medische ingreep. Frits Veringmeier zit de vergadering voor.
3. Notulen Vergadering Dorpsraad 9 mei 2017
4. Ingekomen en uitgaande stukken
a. Brief aan de gemeente betreffende de watertoren met ontvangstbevestiging
b. Er is een verzoek aan de gemeente gestuurd om samen met een aantal leden van de
dorpsraad de toren te bezoeken.
c. Er is een verzoek aan Ada Overwater gestuurd om ons te beraden over de voortgang
van het havenkanaal en de havenkom.
d. Rekening gestuurd aan het bestuur van de Menheerse Havendagen voor het gebruik
van een van de frames aan het begin van het dorp.
e. Een bericht van Anne Marijke Elema over de FlaminGO-tour. Of we weer mee willen
doen.
f. Bericht van Annemieke Lemaire van Langstraat. Zij wil info hebben omtrent de
aanschaf van een AED en kosten voor een buurthuis
g. E-mails gestuurd aan diverse verenigingen om te praten over het MFC. Met deze
verenigingen hebben we in eerste instantie geen contact gekregen.
h. Een brief van Henk Mol m.b.t. de verkeerssituatie op de Kaai (Ook agendapunt)
i. Mail van Anne Marijke Elema m.b.t. de vrijwilligersverzekering. Als wij vragen
hebben kunnen we deze doormailen. (Documenten worden meegestuurd met de
uitnodiging en de notulen)
j. Mail van Anne Marijke Elema over de bijeenkomst voor een nieuwe woonvisie voor
G-O.
k. Mail van Het PlattelandsParlement met een uitnodiging voor 17 juni. We moeten ons
nog wel aanmelden. Kan tot 14 juni
l. Reactie Anne Marijke Elema m.b.t. de FlaminGO-tour
m. Mail van Riëtte Keijzer over de activiteiten in de Geldershof.
5. Kerstboom. Dit voorstel is (?) verder uitgewerkt door drie bestuursleden
6. Overdracht taken bestuur
7.
8.
9.
10.

ZHVKK in Ooltgensplaat (Jaarvergadering) Wie gaan? (Jan Leenders en Gelein Ruts gaan)
Watertoren (Aanhouden)
Nieuw ontwerp voor de frames aan beide ingangen van het dorp.
Verkeerssituatie op de Kaai n.a.v. een brief van dhr. Henk Mol.

11. Geschenk van de gemeente (bankje) Dit punt is overgenomen uit de vorige vergadering.
12. Erfgoedtafel (Opmerking Gelein Ruts)
13. Vorderingen havenkanaal en kom (Ada Overwater)
Idee: Het hek (als vervanging van de huidige vangrail) laten maken door leerlingen van de
Edudelta Technische school?
14. Stand van zaken overleg met verenigingen MFC. Tot nu toe alleen gesproken met het bestuur
van Amicitia.
15. Opstart buurtpreventie. Overgenomen van vorige vergadering.
16. Rondvraag
17. Datum volgende vergadering: Dinsdag 4 juli 2017 19.30 uur Activiteitencentrum Careyn
Reginahof 1 in Dirksland.
18. Sluiting
P.m. Verlichting watertoren (Mathijs Witte en Adrie van Waarde)

