Notulen Vergadering Dorpsraad
Datum
Aanvang
Plaats

: Dinsdag 7 februari 2017
: 19.30 uur
: Careyn Activiteitencentrum Reginahof 1 Dirksland

1. Opening.
Frits Veringmeier opent de vergadering
2. Mededelingen.
- De gezondheid van onze voorzitter
Jan Leenders zal met spoed een operatie ondergaan
- Andere data plannen voor de vergadering in maart en de Algemene ledenvergadering.
De vergadering van maart schuift door naar 4 april en valt samen met de Algemene
Ledenvergadering
3. Notulen Vergadering Dorpsraad 10 januari 2017.
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
a. Advertentie bestuursleden.
Via het blaadje van Pieter Struik is een oproep gedaan. Er is inmiddels 1 reactie
binnen
b. Fondsenwerving Online (ANBI)
c. Thema Watersnood 1953
d. Een mail van Jan Oomkes om kennis met ons te maken als werkgroep Wonen en
Leefbaarheid (Datum plannen)
We nemen ons voor om dit op 4 april op de agenda te zetten
e. Nota kosten herdenking 4 mei
Wordt goedgekeurd
f. Mailtje van Anne Marijke Elema over het leefbaarheidsplan.
De vergadering is blij met de goedkeuring van het leefbaarheidsplan
g. Mail van Anton de Blok over Oranjepop 2017
Staat in voor 4 april in de agenda. We vragen om een mondelinge toelichting. Ook
wordt het voorstel gedaan om deze kwestie in het leefbaarheidsplan 2018 op te
nemen.
5. Mevrouw Thijse (?) van de Geldershof
Mevr. Thijse (?) wil overleg over het feit of we in de toekomst wat voor elkaar kunnen
betekenen. Hoe kunnen we voorzieningen organiseren voor onze senioren? Een biljarttafel,
een kaartclub, koersbal? We nemen ons voor om te bekijken of we voor dit project
mogelijkerwijs kernsubsidie kunnen aanvragen. Kunnen we de St. ZIJN hierin betrekken.
6. Het leefbaarheidsplan 2017. (vorderingen)
Is goedgekeurd. Is al door de raad gegaan.
7. OranjePop, een eventuele bijdrage

Komt terug op de vergadering op 4 april.
8. Dennis Notenboom, het project “Verdrinkend Land”. (Punt vervalt. Dhr. Notenboom is
verhinderd)
Behoeft geen toelichting
9. De brug bij de Vroonweg/Oranjelaan (verslag van de “bijeenkomst”)
Frits Veringmeier doet verslag van de bijeenkomst bij de brug aan de Vroonweg. Er is een
beeld geschetst hoe de nieuwe voorziening eruit gaat zien. We worden op de hoogte
gehouden.
10. Advertentie opstellen voor bestuursleden + krantenartikel. (vorderingen)
Miriam de Goede zet een en ander op Facebook en zal ook in de wijk de Gooye
ruchtbaarheid geven aan dit onderwerp.
11. W.V.T.T.K./Rondvraag
Aan de orde komen de schildpadden in de Ring. De gracht wordt uitgebaggerd en dat zal ten
koste gaan van de schildpadden die hun winterslaap houden.
We zullen aan de gemeente vragen hoe men hier mee om tracht te gaan.
Frits Veringmeier zal een brief aan de gemeente sturen.
12. Datum volgende vergadering: 4 april 2017, 19.30 uur Activiteitencentrum Careyn Reginahof 1
in Dirksland. Teven Algemene ledenvergadering.
13. Sluiting
Frits Veringmeier sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun
aanwezigheid en meedenken.
Gelein Ruts
Maart 2017

