Notulen Vergadering Dorpsraad 12 december 2017
Plaats van handeling Activiteitencentrum Careyn, Reginahof 1
Met kennisgeving afwezig: Frits Veringmeier, Henk Zwanenburg, Juliëne Robijn, Ada Overwater (ziek)
en de mensen van Future Events
Aanwezig: Jacob van Zoest, Henk Mol, Anne Marijke Elema, Jan Verboom, Kees van Rixoort, Jan
Leenders (Voorzitter), Gelein Ruts (Secretaris)
1. Opening.
Jan Leenders opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Mededelingen
Met betrekking tot de voordracht van dhr. Henk Zwanenburg als bestuurslid van de dorpsraad,
wordt de vraag gesteld of dit wel kan. Dit in verband met zijn inbreng m.b.t. het MFC en zijn andere
werkzaamheden. De voorzitter meldt dat dhr. Zwanenburg is voorgedragen als bestuurslid en kan pas
doorgang vinden als de algemene ledenvergadering de voordracht goedkeurt. Ook is er volgens de
voorzitter geen enkele reden om aan belangenverstrengeling te denken, omdat dhr. Zwanenburg dit
werk geheel belangeloos doet en namens de dorpsraad.
De presentatie van het MFC is in het Rondeel op 15 februari van het komend jaar 2018
3. Notulen van 7 november 2017
Tekstaanpassing: Bovenste regel pagina 2: Happy Music Struik moet zijn: Happy Music.
Bij punt 11: Niet in de Schakel (deze was bezet) maar in Activiteitencentrum van Careyn.
4. Ingekomen en uitgegane stukken.
- Opening weeghuisje Ooltgensplaat. Onze bestuursleden zijn niet geweest. Kees van Rixoort
doet kort verslag van de bijeenkomst. Er waren ongeveer 60 mensen. Het was koud en er konden maar
weinig mensen in het huisje. Er waren wel wat activiteiten rondom het weeghuisje.
- Brief van Henk Mol over o.a. de fietsenoverlast. De dorpsraad kan slechts signaleren. Wel
zullen we dit item opnemen in de Schouw, die voor het komend jaar op het programma staat.
- Brief van de wijkverpleegkundigen. Deze wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Brief van Frits Veringmeier m.b.t. het organiseren van moestuintjes voor de beide
basisscholen. Na enige discussie wordt besloten dat de heren Ruts en Leenders contact zullen
opnemen met beide basisscholen om een en ander te bespreken en te overleggen.
- Dhr leenders werd benaderd door iemand uit het dorp betreffende de subsidiëren van het
zwemmen uit het zuster Gorissen fonds. De subsidiering van het schoolzwemmen is afgeschaft. Er
wordt gewerkt aan een plan om individuele zwemlessen voor het C-Diploma te gaan subsidiëren.
5. Vorderingen Havenkanaal
Ada Overwater kon helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn wegens ziekte. Ze heeft wel een
brief gestuurd waarin staat dat er m.b.t. ons project uitstel is aangevraagd tot 31 december 2018. De

voorzitter merkt op dat hiermee eigenlijk het project gedoemd is te mislukken. Er gaat zodoende niets
van terechtkomen. De dorpsraad kan geen enkele actie ondernemen, omdat er geen informatie komt
en alles op zijn beloop wordt gelaten.
We vragen belet aan bij de wethouders Gerrit de Jong en Jan Arend van der Vlugt om deze zaak met
hen te bespreken.
Op 9 maart is er een eerste trainingsavond voor ambassadeurs voor de dorpen. De vraag is of de
dorpsraad hier nog iets in kan betekenen?
Verder moeten we aan de slag met een ontwerp voor een zitelement in het havengebied. De
vergadering stelt vast dat we eerst weleens willen weten wat er met het havengebied gaat gebeuren
alvorens we aan de slag gaan met de verfraaiing ervan.
6. vorderingen watertoren
De bespreking in de Schakel gaat niet door. We zullen de mensen van Future Event en de
SLOGO opnieuw uitnodigen. Aangezien er meerdere gegadigden zijn om activiteiten in de watertoren
te willen ontwikkelen zullen we niet te lang moeten wachten. Anne Marijke Elema maakt een afspraak
met Matthijs Witte en de dorpsraad om een en ander te overleggen.
7. Kerstboom.
Dit jaar zullen we geen kerstboom in het dorp neerzetten. Er zaten te veel haken en ogen aan
dit project. Met ingang van volgen jaar zullen we deze zaak opnieuw oppakken.
8. Vorderingen MFC
Er is een presentatie op 15 februari 2018 in het Rondeel in Middelharnis.
9 en 10. Concept leefbaarheidsplan 2018
Er is een mail van Frits Veringmeier, waarin hij stelt dat het organiseren van een goochel dag
voor de basisschoolleerlingen een dure zaak is. Hij stelt voor deze dag niet meer te laten plaatsvinden.
De vergadering stelt vast dat er voldoende draagvlak is om de goochel dag wel door te laten gaan en
vervolgens te kijken waar er in het leefbaarheidsplan ruimte is voor wat bezuinigingen.
Deze ruimte wordt gevonden bij:
- de plantenbakken gaan weg
- de seniorendag wordt 500 euro
- De muziekdag in de Schakel (10 euro rekenen voor een kaartje, inclusief 1 consumptie)
- Culturele activiteiten in de kerk --> naar 1500 euro
- De goochel dag naar 2100 euro en proberen om ook omliggende dorpen te betrekken bij dit
project.
Ook zullen we kijken naar andere activiteiten voor de jeugd door de Stichting SRGO hierbij te
betrekken.
11. Werving nieuwe bestuursleden.
Volgende vergadering
12. Rondvraag
1. We zullen tijdens de bespreking met de wethouders ook de activiteiten van de St. ZIJN aan de
orde stellen.
2. De bannieren: Hier wordt achteraangegaan. Verantwoordelijke is dhr. Rinus van Kempen.
3. Er komen drie nieuwe "buurtgerichte werkers" bij. Ze worden nu ingewerkt.
4. Henk Mol vraagt naar de vorderingen van de Rondweg.
Volgende vergadering is op 16 januari 2018 in Careyn. Tevens Nieuwjaarsreceptie. Een week later
i.v.m. de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

