Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 28 januari 2016 – 20:00 uur (Bouwbedrijf van den Nieuwendijk)
Afwezig
Diana Warnaar
Lian van der Schelde
Opening:
Kayleigh vervult de rol van notulist tijdens deze vergadering. Er is afgesproken dat Kayleigh
de tweede secretaris is, zij vervult de taak als notulist als Diana afwezig is.
De handtekeningen zijn gezet voor de rekening bij de bank.
Actie: formulier van de Belastingdienst de volgende vergadering meesturen, dan kan het
ingevuld worden.
Dorpsvisie
Peter laat nieuwe versie dorpsvisie zien.
Leefbaarheidsplan apart maken voor 2016 en alvast voor 2017.
Actie: Adrie gaat leefbaarheidsplan maken
Actie: allen, projecten aanleveren voor leefbaarheidsplan -> naar Adrie mailen.
Gesprek met de verenigingen
Actie: Kayleigh maakt jaarplanning voor dit soort activiteiten, dit komt bij de agenda elke
vergadering.
Actie: Diana regelt VOS en IJsclub voor de volgende vergadering
Inwonersavond
Tijdens deze avond de dorpsvisie/leefbaarheidsplan presenteren aan de inwoners, zo zijn ze
op de hoogte en hebben misschien nog aanvullingen. Dit doen we voordat de visie en het
plan naar de gemeente gaat.
31 maart 19.30 Bewonersavond in ’t Haegse Huus
Actie: Diana Haegse Huus regelen voor de bewonersavond.
Actie: Lian folder maken voor bewonersavond.
Actie: Iedereen projecten bedenken en mailen naar Adrie voor 12 februari.
Lopende projecten
IJsbaan
Actie: voor volgende vergadering de ‘skaters’ nog een keer spreken.
Kunstwerk + oude haven
Wordt opnieuw geverfd op kosten gemeente, is de eerste keer niet goed gedaan.
Verder worden er bankjes neergezet, het gras wordt gemaaid door ’t wapen enz.
Speeltuinen & jeu de boules baan
Actie: alle speeltuinen en jeu de boules baan inventariseren
Schilderen tunneltje
Wordt in april geschilderd, gemeente gaat eerst tunneltje witten.
Aanvragen
Kernsubsidie VOS
Actie: Adrie mailt deze door, kunnen wij verder beoordelen.

Springkussen
Een hindernisbaan voor de VOS.
- Zou kunnen, maar dan met verhuur. Evt. steun van Oranjefonds o.i.d.
- Moet dan wel voor algemeen belang zijn.
Actie: dit bespreken met de VOS in volgende vergadering.
Website
Actie: Kayleigh nodigt Maurits uit voor volgende vergadering.
Artikel krant
Actie: Peter en Diana maken artikel af
Gasten tijdens de volgende vergaderingen
Februari: Maurits over de website, VOS
Maart: ondernemersvereniging
April: Kerk moderaam (vereniging van alle kerken)
Mei: muziek- en sportverenigingen
Rondvraag
De peuterspeelzaal gaat weg uit Haegse Huus, komt nu in Stellegors.
Actie: Adrie nodigt degene van het onderzoek over de dorpshuizen uit (uit Rotterdam)
Geld van de Watersnoodramp markeren als 1953 op de jaarrekening
Actie: Peter mailt Alize voor een voorbeeldadvertentie voor een 7e lid.

