
Verslag vergadering 17 januari 2022. 
 

Afwezig; T. Hanse/J. Du Parand 
13.00 uur tot 15.00 uur via teams 
 
 
1 De besluitenlijst 4-1-2022 
Besluit; wordt ongewijzigd vastgesteld 
Behandeling; besluiten meer concreet vermelden.  
 
2 Takenpakket bestuursleden 
Besluit; is akkoord, m.u.v. het onderwerp Jeugd. ……. 
Behandeling; Kitty, Jacqueline en Irene bezien hoe zij de aandacht hieraan 
verdelen. 
    
3 Documenten inzake de werkgroepen worden verduidelijkt. 
 Behandeling; John/Kitty Bespreking planning van de werkgroepen. Dit 
overzicht wordt doorgestuurd. 
  Besluit; De aanwezigheid van; De voorzitterschappen vd werkgroepen 
alsmede de deelname van bestuursleden aan PG’s worden vastgesteld. 
Opmerking/ behandeling; 
De aanvangstijd vd werkgroepen die in samenhang met de op dezelfde avond 
gehouden  Projectgroepen wordt onaantrekkelijk gevonden. 
Besluit; Hier nemen Maarten en John contact over op. 
 
4 Financiën afsluiting 2021 begroting 1-1-2022 
Besluit; agendapunt wordt uitgesteld tot Ton aanwezig is 7/2/22 
 
 
5 Noordstaete. 
 Besluit; De  gezonden mail aan van Rossum door de voorzitter hierover wordt 
vastgesteld alsmede wordt besloten niet meer te reageren op zijn reactie en 
het verder over te laten aan de Gemeenteraad 
 Tenslotte worden nog enkele aspecten verduidelijkt. 
  Afhandeling; De voorzitter meldt dat het plan in de raadsvergadering van 
Februari komt waar de Raad gevraagd wordt een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven. 
  Daarna start de zienswijzen procedure; dan zal na de verkiezingen de Raad 
definitief besluiten. 
 



6 Plan ondernemers/ presentatie ervan wordt besproken. 
  Behandeling; Voor de DR zijn leefbaarheidsaspecten van belang. Ook 
bespiegelingen  over medische voorzieningen zoals een gezondheidscentrum  
en sociaal maatschappelijke voorzieningen zoal het  Kernpunt daarvoor. 
 Ook behandeling van volkshuisvesting voor onze beoogde doelgroepen is een 
aspect en zo nog meer.  
  Het gaat dan om de kwalitatieve-, kwantitatieve- en locatie aspecten. En 
natuurlijk de Leefomgeving en het realiseren van aantrekkelijke dorpscentra. 
  In het OVBH-plan zijn niet echt die voor inwoners van belang zijnde aspecten 
opgenomen. 
 De focus van de OVBH en die van de Dorpsraad verschillen vanzelfsprekend.  
 Ze hoeven niet altijd strijdig te zijn, maar lopen ook niet altijd parallel. 
Besluit 1; Maarten doet verzoek nogmaals de visie van de DR met het bestuur 
te bespreken. Dit mondeling melden bij; OVBH 
Besluit 2; Dit alles betekent dat waar we de handen ineen kunnen slaan dat 
zeker zal gebeuren en  
 * ondersteuning zal plaatsvinden 
  Waar we op tegenstrijdigheden stuiten bezien of we belangen kunnen 
matchen. 
Behandeling; er zal nog een gesprek plaatsvinden tussen Maarten en Kees. 
 
 7 statuten/convenant/H>H> reglement Over behandeling van de nieuwe 
Statuten, wordt het volgende besloten: 
 Besluit; Elk bestuurslid geeft zijn of haar opmerkingen voor vrijdag 21 jan door 
aan Kitty. 
 Besluit; Het DB komt vervolgens voor de volgende vergadering 7/2 met een 
behandelvoorstel. 
 
8 De voorzitter koppelt terug uit de Stuurgroep. besluit? 
 
Rondvraag;  
Acties; 

1. Aanvullen bestuur dorpsraad; werven van kandidaat bestuursleden. 
2. John coördineert de link voor 7/2/22 (Barend is afwezig) 
3. Mogelijk tussentijdse vergadering 
4. Heioverleg plannen 
5. H.H. regelement toesturen 

 
 
 


