
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van Essen, Johan van den Boom, Jan van den Broek en Petra Schimmel 
Aanwezige belangstellende: Geen 
 
1 Opening en vaststelling agenda: 
 Johan vraagt om een keer te praten over de taken van de dorpsraad. Kan de dorpsraad bv. een 
 bemiddelende rol spelen als ondernemers zich niet aan vergunningen houden. (bv. klachten over een te 
 hoog aantal campers bij de jachthaven. Meldpunt voor afval etc. 
 
2 Informatie glasvezelnet: 
 Dit agenda punt wordt naar het einde van de vergadering verplaatst. 
 
3 Verslag vorige vergadering: 
 Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4 Ingekomen post en mededelingen: 
 - Verslag bijeenkomst op initiatief van VKKNB.  
 Jan van den Broek is naar deze bijeenkomst geweest. Er is een aanbod gedaan om de dorps en wijkraden 
 ondersteuning te geven bij projecten die verband houden met zorg en ouderen. Op dit moment is er bij 
 de wijk en dorpsraden geen behoefte aan. 
 - Gesprek opening brug. 
 22 april wordt de eerste paal geslagen. Jan van Essen zal namens de dorpsraad zitting nemen in een 
 "commissie opening brug". Petra zal als het nodig is de honneurs waarnemen en eventueel helpen mocht 
 dit nodig zijn. 
 
5 Vervolg ontwikkeling Linden: 
 - Reacties op concept voortgangsbrief. 
 Johan heeft contact gehad met reclamanten en zal een concept maken voor het vervolg. Dit zal eerste aan 
 reclamanten worden voorgelegd voor het gepubliceerd wordt. 
 - Verspreiding definitieve versie. 
 Johan zal het concept aan het bestuur voorleggen en daarna aan de reclamanten. Bij goedkeuring zal 
 Johan de voortgangsbrief kopiëren en daarna bij Petra bezorgen om te verspreiden. 
 
6 Bestemmingsplan 't Loo: 
 Er is een zienswijze ingediend met betrekking tot de passage over het verkeer. Verder zal er geen Aktie 
 ondernomen worden tot de behandeling in de commissie ruimte. 
 
7 Rondvraag en volgende vergadering: 
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 Petra zal via mail een voorstel doen voor een datum voor de volgende vergadering. 
 
2 Als laatste wordt agenda punt 2 behandeld.  
 Hiervoor zijn aanwezig namens het bureau van de gezamenlijke gemeentes Arjan Eising met een collega 
 van een commercieel project bureau.                                                                                                 

Verslag bestuurvergadering van: 14 april 2014 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  De Burcht 
 


