
    13)  Afsluiting (20.31 – 20.45 uur 51 chats) 

 

• Ik hoop dat we de volgende vergadering  kan plaats vinden niet meer via Zoom maar weer in 

het dorps huis. dat werk toch beter. 

• AH heeft een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van het dorp! Hopelijk ziet de 

eigenaar van AH dat ook 

• Er wordt vanuit verkeerde aannames geredeneerd. Helaas 

• Wordt vervolgd in werkgroepen, dank daar dorpsraad ons daarin steunt 

• Heeft iemand getelt hoe vaak de naam AH wordt genoemd 

• Ja, Albert Heijn forever 

• Voor mijn gevoel zijn we niet veel verder dan in de laatste fysieke vergadering. Zo wordt er 

niet echt betrokkenheid gecreëerd. Ik hoor niets nieuws... Het wordt tijd om stappen te 

nemen. Zo komen we niet verder. 

• AH is korter/shorthand dan MP Market Plaza… ;-) 

• geteld (foutje spellingscontrole) 

• Maar werkgroepen gaan nu aan consensus weken, op basis van feiten! 

• werken… 

• Hopelijk is de volgende vergadering weer life, want de chat werkt niet zo goe 

• Er is door een paar jongeren indertijd in een gesprek met u gesproken over een sportparkje in 

het dorp. Er werd daar toen positief op gereageerd. Is daar nog iets mee gedaan? 

• Ik vind deze manier van presenteren erg onduidelijk. Graag een andere vorm voor volgende 

raadpleging 

• Goed werk dorpsraad uiterraad kan je het niet altijd eens zijn met elkaar. Maar dit plan geeft 

meer ruimte voor vernieuwing i.p.v. vasthouden aan het verleden. tijden veranderen 

• Tijd voor een petitie over de verplaatsing van de AH, anders weten we niet wat de bewoners 

van  B-H willen. 

• hoe kan er worden gereageerd op de voorstellen cq de dillema's 

• Maak eerst een scheiding tussen problemen en oplossingen en ga dan pas praten over 

oplossing 

• En daarna ook over ophouden natuurlijk 

• Eens Robbert 

• Gedeelde belangen?! Prima! 

• U zei net dat als de mensen iets niet willen het ook niet zal komen. Op welke manier wilt u 

bevestigen of de mensen iets willen of niet? 

• Eens kevin 

• Alle respect voor de inzet van de dorpsraad. Onmogelijk om iedereen tevreden te stellen, 

maar dit is een prima begin van iets uiterst noodzakelijk is. 

• Dank je wel Kees 

• Ja, zie dialoogvoorstel met “talkshows” 

• eens met Nic-Jan! 

• ik ook 

• Hartelijk bedankt voor de inzet, Dorpsraad. Wij kijken uit naar de gesprekken met de direct 

betrokkenen. 

• Eens LK 

• Zie beleidsnota dorpsraad: na ophalen opvattingen terugleggen en opdrachten van bewoners 

accepteren. 



• Kees, bedankt voor deze duidelijke uitleg 

• eens met deze moedige poging ons te informeren. Nu de met nieuwe werkgroepen aan de 

slag gaan. 

• Dus nu maar hopen dat de Gemeenteraad positief oordeelt over de samenvoeging museum 

de Burghse Schoole met de bovenmeesterswoning 

• geen petitie voor wie tegen is , maar ook wie voor is. 

• gaat om het algemene belang hier. 

• Ook in de werkgroepen is niets gedaan met de inbreng van de inwoners. De dorpsraad zat in 

de stuurgroep, een niveautje hoger. Daar werden de knopen doorgehakt 

• Dorsraad bedankt weer voor je inspanning, 

• is er nog iets te melden over status gat van Goudzwaard vanuit dorpsraad? 

• De Karolinische Burght ondervind toch geen schade van de ontsluiting als de sloot langs het 

voetbalveld (niet archeologisch) gedeeltelijk gedempt wordt. 

• reactie Nicole lijkt me heel belangrijk; kan daar nog een antwoord op gegeven worden? Dank  

• Bedankt 

• reactie Nicole lijkt me heel belangrijk; kan daar nog een antwoord op gegeven worden? Dank ! 

• Bedankt voor vanavond! 

• Op 10 uur Nieuwsuur met open bestuurscultuur according tot Mark 

• Hartelijk dank voor de informatie 

• Moet echt drastisch anders gaan als er nieuwe werkgroepen komen. Nu is er niks gedaan met 

alle tijd die we er met zijn allen in hebben gestoken. Ik hoor niks nieuws, en al helemaal niet 

van de inbreng van de belangengroepen 

• reactie Nicole lijkt me heel belangrijk; kan daar nog een antwoord op gegeven worden? Dank  

• Ik wil weer wel deel nemen in de volgende werk groep.Zoals ik al heb aan geven graag weer in 

het dorpshuis. Pretige avond verder. 

• Mijn ervaring is juist dat er zeker wel rekening is gehouden met de input van de bewoners 

tijdens eerdere bijeenkomsten. We moeten breder kijken, niet alleen in eigen belang. Alles 

wat vanavond is gepresenteerd is eerder gepasseerd en gedeeltelijk ingebracht door de 

inwoners 

• Ik weet niet of je erbij was dan, maar ik heb toch een andrre beleving 

 

 

 

Rode draad: diverse reacties door de onderwerpen heen en een herhaling van zetten : graag volgende keer life ; 

is er iets gedaan met aanvraag sportparkje voor de jeugd (jeugd sowieso een aandachtspunt) ; ook aandacht 

voor mooie projecten zoals bovenmeesterswoning Burghse Schoole ; er is niets gedaan met de inbreng van 

inwoners in de werkgroepen ; waardereing voor het werk van de Dorpsraad 

Reactie Dorpsraad 

 

Sheet 13 Afsluiting. 

Reactie  

 

Vele aanwezigen hoopten net als wij dat de volgende bijeenkomst weer in het 

dorpshuis zal zijn. 

Opgemerkt wordt dat met de inbreng van inwoners in de werkgroepen niet altijd 

voldoende vervolg is gegeven. Niet alleen dat geluid, maar er is ook de 



constatering dat  99% van de inwoners die niet in die werkgroepen zitting 

hadden, helemaal geen invloed hadden. 

Dat had vaak te maken met het feit dat datgene dat in zo’n werkgroep werd 

behandeld te ver aflag van hun belangen. 

Dat is voor de dorpsraad aanleiding geweest om voor te stellen de werkgroepen 

op een andere manier vorm te geven, wat bij de reactie op sheet 1 kernachtig is 

uitgelegd. 

 

We bespeuren adhesie over de stevige gewijzigde aanpak die de dorpsraad in 

haar reactie bij het proces voorstaat rondom  de werkgroepen. 

 

Er wordt terecht geconstateerd dat we het niet altijd eens zijn met elkaar over de 

invulling van de richting die we op willen, wel eens over het feit dat er ruimte 

voor vernieuwing wordt geschapen. Het denken in kansen in plaats van 

bedreigingen kan hier voor de doorbraak zorgen. 

Ook moeten er nu zoals is opgemerkt, knopen worden doorgehakt.  

De voorzitter gaf aan als direct betrokkenen en/of veruit de meeste mensen een 

bepaalde ontwikkeling of een concreet plan  niet willen of juist wel willen komt 

het er niet of juist wel.  

Dat moet eigenlijk zo snel mogelijk in het proces helder zijn, dat is ook het meest 

efficiënte en in elk geval bij de behandeling van het Stedenbouwkundig Plan of 

het bestemmingsplan. 

Daar sluit de dorpsraad zich vanzelf bij aan en ook kan daarna niemand ontzegd 

worden daarover bij de gemeenteraad een zienswijze neer te leggen.  
 

Maar laten  we toch vooral allemaal zoeken naar gedeelde  belangen waar het 

ook geven en nemen is voor het algemene belang. 

Sturen op wat ons bindt en niet op wat ons scheidt,  is waar de dorpsraad zich 

voor wil inzetten.  

Met die insteek kan de dorpsraad in de driehoek: dorpsraad, 

ondernemersvereniging en gemeente, betekenis hebben. 

Weet dat de vrijwillige bestuursleden al een tijd lang heel veel tijd besteden en 

inspanning leveren en accepteren dat constructieve opbouwende kritiek erbij 

hoort; als alleen negatieve kritiek overblijft, ebt echter de essentie, de 

vertrouwensbasis weg. 

We danken een ieder die ons  een hart onder de riem stak. 

 

Namens het dorpsraad bestuur 

Kees Veerhoek vz.             Kitty de muynck secr. 
 

 


