Dorpsraadvergadering Stellendam
Correctie op de Notulen 1 oktober 2015 – 20:00 uur (Bouwbedrijf v.d.
Nieuwendijk)
AANWEZIG:
Peter Klink
Aart van der Velde
Diana Warnaar
Adrie Tieleman
Wim Hansen
Kayleigh van Marion
Gast: Alize Mulder – Gemeente Goeree-Overflakkee (steun en toeverlaat)

OPENING:
Aart opent de vergadering en heet iedereen welkom en neemt tevens afscheid van de Dorpsraad. Hij
benadrukt wel om ervoor te zorgen de statuten voor 1 januari 2016 te laten passeren bij de notaris.
Peter neemt voorlopig het stokje van de voorzitter over (hij is tevens vicevoorzitter).
THEMA’S:
De thema’s worden verzet (wegens tijdgebrek) naar de eerstvolgende Dorpsraadvergadering 29
oktober.
DIVERSEN:
Diana geeft aan dat ze samen met Peter een gesprek aangaan op 12 oktober om 13:15 uur met de St.
Sjaloomzorg in “de Rank”, omtrent het breiclubje en ouderencafé e.d.
George Brücker heeft nee gezegd als lid van de Dorpsraad vanwege tijdgebrek en Iman Holleman
heeft geen interesse.
ACTIE: Diana  Lijst van vrijwilligers opzoeken en op de mail zetten naar iedereen
Lian geeft uitleg v.d. Droomfondsvergadering (postcodeloterij) die zij heeft bijgewoond. Het plan ziet
er allemaal heel aantrekkelijk en veelbelovend uit voor Stellendam en omstreken. Er zijn kansen voor
de natuur als de kierbesluiten in 2016 doorgaat.
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Adrie legt het Leefbaarheidsplan voor 2015 uit. De activiteiten zullen nog verder uitgewerkt worden.
Inschrijven voor het Project “Kern met Pit”
ACTIE: Lian
Dag van de garnaal was heel gezellig, lekkere hapjes, veel lokale bedrijven. De wens is van Restaurant
“de Zeemeeuw” om ook graag een monument te hebben die een “garnaal” afbeeld.
Tevens is Adrie naar de “Dag van de Gorzen” geweest. De boswachter heeft hem veel verteld over
het wel een wee van de woelmuis (teveel).
ACTIE: Allen  meer publiciteit maken voor de Dorpsraad Stellendam, d.w.z. foto’s maken +
krantenartikelen schrijven. Thema’s bedenken voor de FaceBook pagina.
ACTIE: Kayleigh  vraagt aan een medeleerling om een website voor de DR te ontwikkelen
EERSTVOLGENDE VERGADERING
29 OKTOBER 2015 om 20:00 uur bij Bouwbedrijf v.d. Nieuwendijk
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