Vergadering 26 november 2015 in het kantoor van van den Nieuwendijk aan de Langeweg te
Stellendam
Aanwezig Kylie, Adrie,Wim,Peter.
Nutelist : Adrie
Betreft het Haagse huus, geeft Adrie een toelichting op de stand van zaken Adrie
13 januari vergadering wordt de datum voor de volgende vergadering.
Vraag: Of Diana een verzoek bij het bestuur van de ondernemersvereniging neergelegd voor een
overleg ondernemersvereniging/dorpsraad, misschien op de ALV van de ondernemersvereniging.
In de komende vergadering aan Alize vragen of zij in april een dorpsschouw zou willen regelen, met
leden Dorpsraad, Buurtpreventie, WBV, Wijkagent, Gemeente.
Adrie ligt de plannen van een nieuwe stichting Zwembaden uit, waar het Zuiderdiep ook moet
deelnemen. Wim ligt in deze de stand van zaken personeelsbeleid en structuur van de nieuwe
stichting toe.
Komende vergadering aan de leden van de dorpsraad vragen om bij afmelding, graag een korte
reden op te geven
Problematiek in zake situering skatebaan wordt door Adrie toegelicht.
Tunneltje Kaleigh. Doet een klein verslag over de stand van zaken tunneltje.
Adrie zegt dat hij graag zou zien dat er bordjes gaan komen met Honden uitlaat baan
Dit is een vraag voor de volgende keer voor Alize.
De vergadering constateert dat de dorpsraad op koers ligt.
Thema’s worden nog verder door Peter uitgewerkt.
Website is begroot op 770 euro.
Na offerte beoordeling wensen mail en sociaal media aangeven, zodat deze kan worden verwerkt.
Vacature lid van de dorpsraad na het passeren van de notarisakte actie ondernemen
Wim vindt de bloembollen actie gemeente vrij duur. De vergadering zegt deze mening te delen
Begroting voor 2016 wordt adh van het concept leefbaarheidsplan door Adrie uitgewerkt.
De vergadering besluit voor het gebruik van deze vergaderruimte een vergoedingsbedrag van
maximaal 75€ euro te besteden. Peter stelt voor om voor dit bedrag het personeel van van den
Nieuwendijk te trakteren. De vergadering gaat hiermee akkoord en Adrie zal er voor zorgdragen.
Openstaande factuur Bloemenschuurtje. Door Adrie wordt de feitelijke toedracht toegelicht.
Volgende vergadering aan Alize voorstellen dat zij om de maand. Bij de vergadering aanwezig zal zijn

