Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 15 juli 2015 – 20:00 uur (Bouwbedrijf v.d. Nieuwendijk)

AANWEZIG:
Alize Mulder – Gemeente Goeree-Overflakkee (steun en toeverlaat)
Gast: Lilian Cremer – Gemeente Goeree-Overflakkee, email: l.creemer@ggo.nl, mobiel: 06529980387 of 0187-470187
Peter Klink
Aart van der Velde
Diana Warnaar
Adrie Tieleman
Wim Hansen
Kayleigh van Marion (lid) (opvolger Diana Nuij) email: kayleighvmarion@hotmail.com, mobiel: 0612831252
NIET AANWEZIG:
Lian van der Schelde

OPENING:
Aart opent de vergadering en heet iedereen welkom. Lilian Creemer stelt zich voor en geeft een
korte beschrijving van haar werkzaamheden bij de gemeente. Wij zullen in de toekomst met haar te
maken gaan krijgen voor eventuele vragen e.d.
Kayleigh van Marion stelt zich voor en ze wil graag Diana Nuij opvolgen als lid. Diana heeft de
Dorpsraad om gezondheidsreden verlaten. Wij wensen haar veel sterkte toe. Kayleigh woont 15 jaar
in Stellendam en loopt stage bij verkeer en vervoer te Rotterdam + dat ze kassière bij de PLUS is. De
studie die ze volgt is infrastructuur en ruimtelijke ordening.
! Peter geeft aan om in het vervolg eerst de leden van de dorpsraad te laten weten wie er
uitgenodigd wordt voor de vergadering, zodat we niet voor een verrassing komen te staan tijdens de
vergadering.

NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING WORDEN GOEDGEKEURD.
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BEVINDINGEN INWONERSAVOND AFGELOPEN 11 JUNI:
Plezierig en professioneel georganiseerd. Gemoedelijke sfeer. Goede start met een energieke flow.
Veel aanwezigen. Bewoners hebben professionele ideeën aangedragen. Positieve reacties.
INKOMENDE STUKKEN:
Droomfonds-ideeën  vergadering 24 september ’t Trefpunt te Stad aan ’t Haringvliet vanaf 19:15
uur (inloop) aanvang 19:30 uur (meer info zie email Alize Mulder d.d. 23-07-2015)
VERENIGING OF STICHTING:
Unaniem besloten voor een stichting.
De statuten zullen opgevraagd worden bij Notaris Schuring & Benschop te Middelharnis.
ACTIE: Peter Klink & Adrie Tieleman

THEMA’S:
Volgende vergadering zal geheel aan dit onderwerp besteedt worden. Belangrijk is waar ligt de
prioriteit (korte/lange termijn) en de verantwoordelijkheid (woningbouwver./gemeente/dorpsraad).
Er zal een schifting gemaakt moeten worden. Daarna terugkoppelen naar de inwoners via de
plaatselijke kranten.
ACTIE: Thema’s doorsturen  Peter Klink (gedaan)
RONDVRAAG
De dorpsraad spreekt zich uit t.o. Alize (Gemeente Goeree-Overflakkee) dat mochten er zaken zijn
die de Dorpsraad en/of Stellendam aan gaan, we graag op de hoogte gehouden willen worden
voordat men het leest in de kranten.
Tevens werd de vraag gesteld wat de visie/status van de gemeente op dit moment is m.b.t. het
“Haegse Huus”?
De gemeente wil graag harmonisatie van de dorpshuizen, integraal wordt hierover gesproken door
de betrokken partijen. Het is essentieel dat er een gemeenschapshuis is en dat die niet gerund moet
worden door 1 vereniging. Er is momenteel een werkgroep binnen de gemeente die zich hiermee
bezig houdt. Een multifunctioneel centrum moet er blijven.
BESLOTEN IS DAT DE VERGADERINGEN VAN DE DORPSRAAD ELKE LAATSTE DONDERDAG VAN DE
MAAND ZULLEN PLAATSVINDEN OM 19:30 UUR.
! De vergaderingen zijn besloten en kunnen alleen bezocht worden op uitnodiging van de leden.
Diana Warnaar meldt dat er veel (positieve) reacties komen op de facebook pagina, korte berichten
worden goed gelezen en er is een bereik van soms wel 1000 mensen per week! Mensen vragen ook
om onze website. Dit is belangrijk, prioriteit hieraan geven.
ACTIE: Iemand die de website kan maken voor de Dorpsraad  Kayleigh
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VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 30 juli 2015 om 19:30 uur, locatie: kantine boven de PLUS supermarkt?
ACTIE: Vragen of we éénmalig de kantine van de supermarkt PLUS mogen gebruiken  Adrie
Onderwerp: THEMA’S
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