
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Johan van den Boom, Jan van Essen en Petra Schimmel  
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststellen agenda: 
 Om 20.00 uur opent Jan van den Broek de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2 Verslag vorige vergadering: 
 Punt 5. Bij nader inzien lijkt het niet zo verstandig om via de website bekend te maken dat de webmasters 
 met vakantie zijn, dit in verband met verhoging inbraak risico. 
 
3 Mededelingen: 
 -Jan v/d Broek doet verslag van de bijeenkomst van de verenigingen met het stichtingsbestuur van de 
 Burcht. 
 -Bij het publiceren van de volgende agenda zal een oproep gedaan worden voor ideeën voor de besteding 
 van het budget Sociale Vernieuwing voor het jaar 2015. 
 -Jan van Essen en Martien Schoenmakers gaan naar een bijeenkomst over het controleren van de 
 speeltuintjes. 
 
4  Ingekomen post: 
 -Mail van Martien Schoenmakers over bijeenkomst op 20 april i.v.m. "samenloop Voor Hoop". Iedereen 
 bekijkt voor zich of men hier naar toe gaat. 
 -Ontvangstbevestiging bezwaarschrift inzake besluit fietsoversteekplaats Oostermeerweg/Raamweg. 
 -Brief over de nieuwe richtlijnen subsidies. Hierover komt nog nadere informatie. 
 -Uitnodiging Vereniging van Kleine Kernen over duurzame dorpen. 
 
5 Reactie Dorpsraad op voorgestelde gesprekken van bestuur Dorpsraad met ondernemers.  
 De concept brief van Jan ziet er prima uit en zal naar de ondernemers gestuurd worden. 
 
6 Aanvulling bestuur dorpsraad.  
 Hierover is nog niets bekend. Johan heeft een kandidaat benaderd en deze denkt erover na. 
 
7 Ontwerpnota verordening plas 5: 
 Jan van den Broek is naar de inloop avond geweest. Hij zal een stukje schrijven ter verduidelijking en dit 
 op de website zetten. Gezien de inlichtingen die de dorpsraad ingewonnen heeft en de antwoorden die Jan 
 op de inloop avond gekregen heeft zal er geen verdere actie worden ondernomen. 
 
8 Wat er verder ter tafel komt: 
 Voor dit agenda punt zijn geen onderwerpen. 
 
9 Rondvraag: 
 Johan merkt op dat er steeds vaker auto's geparkeerd staan bij de ingang van het fietspad aan de 
 Steegstraat. Soms aan beide zijde van de weg. De weg wordt dan erg smal. Johan neemt contact op met 
 de gemeente. 
 
Datum volgende vergadering: Maandag 11 mei 19.30 uur.                                                                                                 

Verslag bestuurvergadering van: 15 april 2015 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 


