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agendapunt       behandeling      besluit/website    

 

 
Besluiten 2021; 3 mei 9-11 uur 

 

 

Aanwezig/afwezig 

Versie 05                                   

Opening 

 

 

Rondvraag; toevoeging agendapunten;  

Besluitlijst/website 12/4 versie 1 Ter besluitvorming Goedgekeurd 

 

Rooster van aftreden  Rooster van aftreden maken, na goedkeuring 

op de op de site; zie de site en Dropbox. 

Besluit 

 

 

4 mei programma 

 

Staat in de Dropbox 

Dank aan ondersteuning; Witte van Haemstede 

Microfoon en geluid. In het kader van 

leefbaarheid een bedrag toegekend.  

Afgehandeld 

 

Gesprek met … 

De gemeente /projectleiders; voortgang en 

burgerparticipatie 

 

Gesprek; 

Evaluatie/ voortgang; uitvoering vorm en 

inhoud van de herinrichting. Hoe kunnen wij 

als Dorpsraad Burgerparticipatie stimuleren 

2
e
 behandeling vergadering 

12/5 

 

Gesprek aanvraag met de voorzitter en een lid 

van de dorpsraad met professionals 

gezondheidscentrum; tandarts, fysiotherapeut en 

huisarts 

 

 

 

Hoe kijkt de Dorpsraad naar de toekomst, 

Kees Veerhoek heeft een gesprek, afvaardiging 

vanuit het bestuur; te denken valt aan de 

portefeuille sociaal domein. Overigens dit 

staat buiten het kadaster. 

Afspraak 12/5/21 om 17.30 

Gezondheidscentrum; Baas   

Wordt vervolgd 
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Parkeer probleem; Rooijedal ; probleem illegaal 

parkeren; Maarten licht het probleem toe. 

 

Transformatie huisje  

 

 

 

Maarten pakt dit op, ook met Tim Hoek over 

de begroeiing in deze omgeving. 

 

Er volgt een gesprek met bewoners en DNWG 

Loopt 

 

Voortgang 

 

Woningbouw opties/ doel de huidige 

woningmarkt en mogelijkheden in kaart brengen 

Kaart omgeving zal besproken worden. 

Eind juni gesprek Joppe. Lijst opties scannen 

en intekenen door de dorpsraad. Aandacht 

voor woondossier en regioschool tot ze actief 

worden opgepakt. De dorpsraad moet dit 

onderbouwen met potentiële locaties en 

getallen. 

 

Actie loopt 

SD op weg Opties dat verkeer anders geregeld gaat 

worden. Mogelijkheden worden besproken. 

Zie visie en flyer. 

 

tkn 

 

Detailhandel structuur/visie; actualisering 

Dit thema wordt besproken in de Stuurgroep, 

de gemeente is hier mee bezig. 

 

 

tkn 

 

Inprikker de tekening is aangepast, wordt 

toegelicht  

Toelichting 10/5 heeft plaatsgevonden. tkn 

 

Stuurgroep; een aantal wijzigingspunten wordt 

ingebracht 

 

1.sociaal maatschappelijke voorzieningen 

*woningbouw; niet in de dorpsvisie 

opgenomen./kernpunt 

*De dorpsraad houdt het onder haar hoede en 

blijft opgevoerd. 

* de dorpsraad moet zorgen dat het onder de 

aandacht blijft 
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 De digitale vergadering wordt voorbereid 

 

 

Donderdag 6/5 proef met J. de jonge en 

bestuur. 

Afgehandeld 

 


