Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 25 februari 2015 – 20:00 uur (Rest. ‘t Wapen van Stellendam)

AANWEZIG:
Wim Hansen, werkzaam in zwembad “de Staver”, zanger in het Stellendams kerkkoor
D. Warnaar, 26 jaar bij Q8 Petroleum gewerkt, momenteel eigen bedrijf aan het opzetten in
secretariële ondersteuning, lid Medezeggenschapraad school ” ’t Stellegors”.
Jaap van de Broek, 40 jaar zelfstandig ondernemer (arriveert om 20:45 uur)
Lian van der Schelde, lerares groep 1&2 school ’t Stellegors”
Peter Klink, werknemer “Fides Wonen”, tevens lid van een aantal lokale verenigingen
Aart van der Velde, account-manager/verkoper/vertegenwoordiger, tevens lid van een aantal lokale
verenigingen zoals in het bestuur van “Melishof”
Diana Nuij-Meyer, werknemer DA Middelharnis, werkzaam voor de “Oranjevereniging Stellendam”
NIET AANWEZIG:
Karin van Toor, muziekschool
Adrie Tieleman
OPENING:
Algemene kennismaking en ieder verteld iets over zichzelf. Diana Nuij-Meijer & Wim Hansen geven
aan “eventueel” lid te willen zijn voor de dorpsraad, maar ambiëren geen andere functie zoals
voorzitter/secretaris/penningmeester.
Lian van der Schelde oppert om een “what’s app” groep aan te maken.
Wie gaat de notulen schrijven? Diana Warnaar neemt deze uitdaging aan, gezien de grote werkervaring
op secretarieel gebied.
Actie Allen: nadenken over wie welke rol wil hebben in de eventuele toekomstige Dorpsraad, wie doet
wat?
Actie: Peter Klink: adressen op email zetten en naar de aanwezigen toesturen, doel: what’s app groep
opzetten.
Actie Diana Warnaar: Notulen schrijven.

DOEL:
Onderzoeken of het mogelijk is om een dorpsraad op te zetten in Stellendam.
Actie Aart v.d. Velde: Gemeente benaderen met de vraag of iemand van de gemeente voorlichting
kan geven en/of eventuele begeleiding bij de eerstvolgende vergadering van 19 maart a.s.
Belangrijk! Leefbaarheid in Stellendam vergroten. Klankbord van de bewoners willen zijn.
Saamhorigheid. Goede organisatie, hoe kan je elkaar vinden, vooral de bereikbaarheid. Richtlijnen
opzetten voor ouderen / kinderen.

ALGEMEEN:
Diana Nuy stelt voor om de heer Iman Holleman te benaderen als eventuele voorzitter.
Actie: Diana Nuy
4 maart a.s. bij Jan Boeter vergadering als thema: Hoe gaan we Stellendam beter in kaart brengen.
Diana Nuy-Meijer is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Verkiezingsstunt?
Melissant heeft al een hele goede Dorpsraad gevormd, misschien in de toekomst iemand uitnodigen
voor tips/suggesties. Je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden.

SUGGESTIES EN AANDACHTSPUNTEN:












Een eventueel publicatiebord aan het begin van Stellendam.
Koffie-corner in het winkelcentrum, trefpunt/samenzijn van bewoners.
Sportvelden.
Zwembad ’t Zuiderdiep”.
Hoe ziet de toekomst van “het Haagse Huis” eruit?
Oranjevereniging (financiële tekorten aanvullen, sponsors).
Natuurspeeltuin (onderhoud).
Buurtpreventie.
Onderhoud groen.
Oude haven (moet hoognodig opgeknapt worden en een trekpleister worden voor eventuele
toeristen) Stand van zaken?
Leegstand industriegebouwen.

VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 19 maart 2015 om 20:00 uur, locatie: van den Nieuwendijk.

