Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 25 februari 2016 – 20:00 uur (bij DW thuis)
AANWEZIG:
Peter Klink
Adrie Tieleman
Diana Warnaar
Kayleigh van Marion
Lian van der Schelde
Wim Hansen
Gast: Meis Broeders – Gemeente Goeree-Overflakkee (steun en toeverlaat)
Gast: René van Noort, voorzitter VOS & Diana Nuij, secr. VOS
OPENING:
Adrie heet iedereen welkom. René van Noort is uitgenodigd, voorzitter van de VOS. Met hem wordt
gesproken over hun begroting en de kernsubsidie-aanvraag. Het advies wordt gegeven om meer
innovaties/activiteiten te ondernemen. Afgesproken wordt dat het luchtkussen gesubsidieerd zal
worden door uit de kas van de DR. Het beheer zal plaatsvinden door VOS zelf en de opslagruimte is
bij “Donkersloot” taxibedrijf. Het luchtkussen mag o.a. gebruikt worden door de
kerken/braderie/PLUS en de voetbalvereniging. Hier zal wel een kleine vergoeding tegenovergesteld
gaan worden. De rekening zal betaald worden door de gemeente. VOS zal zorgdragen voor de koop
van het luchtkussen. Diana Nuij schuift rond half 9 uur aan bij de vergadering.
Om de saamhorigheid te versterken nodigen we de VOS uit om rond september dit jaar nog eens te
gast te zijn om de stand van zaken door te nemen.
Aandachtspunten:
De wens is om de “Dodenherdenking” en de “Watersnoodramp-herdenking” in betere banen te laten
verlopen. Denk hier aan verkeersomleidingen/regelaars e.d.
Diverse activiteiten worden allemaal rond dezelfde data gehouden; NK wielrennen, aspergetocht,
truckersrun e.d. De toegankelijkheid op het eindelijk wordt daarbij ernstig verhinderd. De vraag aan
de gemeente is om eerder de verenigingen te informeren  ACTIE: Meis Broeders (collega’s
vergunningverlening). De communicatie moet beter worden van de gemeente naar de Dorpsraden
toe.
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 31 maart, dan is de IJsclub te gast  ACTIE:
Diana. Op donderdag 28 april zal de ondernemersvereniging uitgenodigd worden.

1

Website Dorpsraad Stellendam:
Maurits van Wijk van Brievingh zal onze website gaan maken. We hebben aangegeven wat we
ongeveer voor doel hebben, als voorbeeld is gegeven de Websites van de Dorpsraden Heerjansdam
en Breunisse. Het beheer ligt bij de DR secretaris. Tevens is de bedoeling dat we in de toekomst een
officieel logo gaan ontwikkelen met als hoofdvoorbeeld een garnaal  ACTIE: DR leden over ideeën
brainstormen.
Maurits gaat een contract voor 5 jaar samenstellen en opsturen aan de DR.
De website zal opgesteld worden in overleg met Diana en/of Kayleigh.
Projecten 2017
“Monument Gornaat” € 3000
ACTIE: Allen  5 projecten aandragen voor de eerstvolgende vergadering 31 maart 2016
Inwonersavond
I.p.v. 31 maart zal 26 mei de inwonersavond gaan plaatsvinden in het Haegse Huus. Afgesproken is
met Meis Broeders dat iemand van de gemeente een speech zal houden over “de oude haven”.
Tevens zal de wethouder aanwezig zijn.
ACTIE: Haegse Huus vastzetten en Alize Mulder informeren over de datumwijziging  Gedaan
door Diana.
ACTIE: Pamflet maken ter aankondiging  Lian en Diana
ALGEMEEN
Meidoornstraat – bewoners maken zich zorgen over het nieuwe nieuwbouwproject, Diana heeft
inmiddels informatie opgevraagd bij de gemeente en dit doorgestuurd via FB pagina.
Er gaat een officiële brief uitgestuurd worden aan de wethouder voorstel herverdeling m.b.t. de
gelden. Nu is de kernsubsidie gebaseerd op inwonersaantallen  Actie: Adrie & Peter
Er was wat onduidelijkheid over een brief van de belasting. Dit is een brief met het onderwerp
“Opname onder nummer: 8558.88.58”. Deze opname is verricht naar aanleiding van de inschrijving
in het handelsregister bij de kamer van koophandel. We hoeven geen aangifte te doen voor de
omzetbelasting, de loonheffingen en de vennootschapsbelasting.
EERSTVOLGENDE VERGADERING
31 maart om 20:00 uur bij Bouwbedrijf v.d. Nieuwendijk
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