Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 30 april 2015 – 20:00 uur (Bouwbedrijf v.d. Nieuwendijk)

AANWEZIG:
Alize Mulder – Gemeente Middelharnis (steun en toeverlaat)
Wim Hansen
Diana Nuij-Meyer
Lian van der Schelde
Peter Klink
Aart van der Velde
Adrie Tieleman
NIET AANWEZIG:
Diana Warnaar

OPENING:
Aart opent de vergadering en heet iedereen welkom.
We staan even stil bij het overlijden van Kernwethouder Dhr. Koningswoud.
BINNENGEKOMEN STUKKEN:
- Info: “Stad” brief aan de inwoners
- Info: “Stad” voorbeeld van een PowerPoint presentatie ‘’Stadsoverleg”
- Info: Thema’s “voorbeelden notulen van “werkgroep Stadsoverleg”
ACTIE: Documenten worden doorgemaild door Peter Klink (gedaan)
Inwonersavond is op 11 juni 2015 in ’t Haagse Huus
Inloop vanaf 19.30 – 20.00 (koffie/thee met iets lekkers)
20.00: Opening van de inwonersavond.
Zie actiepunten: Jelle Visser is gevraagd.
’t Haagse Huus kan gebruikt worden op 11 juni, wachten is op een bevestiging.

Opzet voor de avond:
Introductie: Jelle Visser
Wie we zijn?
Thema’s
Vragen
Wat leeft er bij U?
Welke talenten heeft U die wij kunnen en mogen benutten?
Rondvragen
We gaan hier uitgebreider op in tijdens de volgende vergadering
We gaan flyers maken voor de inwonersavond.
Actiepunt: Diana, Diana en Lian (Diana N. heeft al een opzetje verstuurd, Diana W. en Peter Klink
hebben hierop gereageerd)
Lian laat het over aan Diana en Diana
3 juni moeten deze uiterlijk mee!! Wie doet wat?
Peter schrijft een stukje voor de krant. Is geregeld.
Aart geeft een interview.
Facebook pagina is online (niet ingaan op persoonlijke vragen).
Wel de datum van de inwoners avond erop zetten.
We gaan nu aan de slag met een website.
Brainstormen over de mail.
Notarisafspraak 26 mei 2015 om 17.30 in Middelharnis. Iedereen gaat en er komen 2 leden van een
andere dorpsraad mee.
Diana N. komt iets later
Iman Holleman wordt gevraagd om in een subcommissie deel te nemen.
ALGEMEEN:
Adrie wil dat er concreter naar andere Dorpsraden wordt gekeken om tot een leefbaarheidsplan te
komen voor Stellendam.
Stellendam is een complex dorp.
Kernvisie  waar gaat het geld aan besteed worden.
Peter vindt het belangrijker dat we eerst met de inwonersavond beginnen.
Dit onderwerp is heel belangrijk en komt later terug op de agenda.
RONDVRAAG
Adrie wil graag dat de notulen uitgebreider zijn.
De meesten van ons vinden het prima zo.
De vergadering eerder beginnen is voor de meesten een probleem.
VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 21 mei 2015 om 20:00 uur, locatie: van den Nieuwendijk.

