Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 19 maart 2015 – 20:00 uur (Bouwbedrijf v.d. Nieuwendijk)

AANWEZIG:
Wim Hansen
D. Warnaar
Lian van der Schelde (eerder weggegaan door ziekte)
Peter Klink
Aart van der Velde
Diana Nuij-Meyer (vanaf 20:45 uur)
Adrie Tieleman
2 afgevaardigden van de gemeente Middelharnis
NIET AANWEZIG:
Jaap van de Broek (heeft afgezegd voor de Dorpsraad)
Karin van Toor, muziekschool
OPENING:
Kennismaking van de heer Adrie Tieleman, hij is actief in de politiek en de muziekvereniging. Tevens
is hij plaatsvervangend hoofd geweest van de Erasmus Universiteit. Welkom Adrie!

OPENSTAANDE ACTIEPUNTEN
Diana Nuy stelt voor om de heer Iman Holleman te benaderen als eventuele voorzitter. Nog geen
contact gezocht, actiepunt blijft open staan.
Actie: Diana Nuy
Afgelopen 4 maart bij Jan Boeter vergadering geweest met thema: Hoe gaan we Stellendam beter in
kaart brengen. Diana Nuy-Meijer is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zij vertelde dat het met de
verkiezingen te maken had. Dus niet relevant voor de Dorpsraad.

ALGEMEEN:
A.s. 16 april is er in verenigingsgebouw de Bommelstee een Eilandelijke vergadering van Dorpsraden.
Hier worden de kernsubsidies van de gemeente verdeeld. Belangrijke vergadering! Adrie Tieleman
vindt dat we hier bij moeten zijn. Diana Nuy & Adrie gaan hier naar toe. Uitnodiging zal verstuurd
worden door de gemeente Middelharnis.

DOEL:
Onderzoeken of het mogelijk is om een dorpsraad op te zetten in Stellendam.
Aart van de Velde heeft de gemeente benaderd. Er zijn nu 2 dames van de gemeente, mevr. Alize
Mulder (beleidsadviseur) en mevr. Broeders om ons voorlichting te geven m.b.t. oprichting Dorpsraad
Stellendam.
2 Documenten worden er afgegeven: “Kernsubsidie voor leefbaarheid en vitaliteit in de kernen” & een
voorbeeld van een “leefbaarheidsplan Den-Bommel Zuidzijde 2015”.
O.a. wordt er gesproken over:















Facebook pagina openen  Actie: Diana Warnaar & Lian
Plan Mooi;
Kernsubsidies;
Leefbaarheidsplan;
Afspiegeling van de mensen + signalen;
Dorpsraad is een verlengstuk van het dorp. Verenigingsvorm gaat de voorkeur naar uit en niet
naar een stichting;
Er zal een inwonersavond georganiseerd moeten gaan worden, punten verzamelen (minstens
6 kantjes);
Flyers uitdelen + antwoordformulieren;
Belangrijk is om verenigingen & ondernemers te betrekken bij de Dorpsraad!;
Droomfonds  wat zijn de toekomstplannen voor Stellendam, bijvoorbeeld foto’s maken van
de oude haven … zo is het en zo willen we het hebben!;
Financiële tegemoetkomingen;
Leefbaarheid & vitaliteit is heel belangrijk;
Kern-gericht-werk;
Er zal een rekening geopend moeten worden; Wie wordt de penningmeester?; Afspraak met
de notaris maken om het vast te leggen en daarna inwonersavond organiseren.

Samen kunnen we dingen voor elkaar krijgen!
VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 9 april 2015 om 20:00 uur, locatie: van den Nieuwendijk.

