Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 31 maart 2016 – 20:00 uur, locatie: v.d. Nieuwendijk
AANWEZIG:
Peter Klink
Adrie Tieleman
Diana Warnaar
Kayleigh van Marion
Lian van der Schelde
Wim Hansen
Gast: Alize Mulder – Gemeente Goeree-Overflakkee (steun en toeverlaat)

OPENING:
Peter heet iedereen welkom. De IJsvereniging was uitgenodigd en had toegezegd te komen maar is
niet komen opdagen. Peter neemt contact op met de desbetreffende voorzitter Leo van de Kroon.
Volgende gast aan tafel is de Ondernemersvereniging Stellendam  ACTIE: Diana
Afgesproken is om de maand daarna de Kerkvereniging uit te nodigen  ACTIE: Peter
Alize vraagt wie eventueel als “Gast van de Raad” een speech wil houden (d.d. 19 mei) en wie zich wil
opgeven voor de Masterclass “Kern en Buurtgericht werken” (communicatiebuilding) 20-23 april.
ACTIE: Allen
Website Dorpsraad Stellendam:
Contract website (Maurits van Wijk van Brievingh) wordt afgegeven door Kayleigh. Tevens voorstel
logo DR (zelf photo-shoppen)  ACTIE: Kayleigh
Eerste opzet website is inmiddels aangedragen door Maurits.
Projecten 2017
Adrie verzamelt de voorstellen en maakt bij voorkeur een Excel overzicht voor ons allen  ACTIE:
Adrie
ACTIE: Allen  5 projecten aandragen & bedragen voor de eerstvolgende vergadering 31 maart
2016
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Inwonersavond
26 mei de inwonersavond gaan plaatsvinden in ‘t Haegse Huus.
Extra thema: samen voor energiezuinig wonen ja/nee? Zo ja, doorgeven aan Alize.
ACTIE: Pamflet maken ter aankondiging  Lian en Diana

Schouw
18 mei (woensdagmiddag 14:00-16:00 uur) zal de Schouw plaatsvinden. Peter en Kayleigh hebben
aangegeven hierbij aanwezig te zijn tezamen met 5 mensen van de gemeente.

Eilandelijk Overleg
17 mei Oude-Tonge. ACTIE: wie gaat er naartoe van de DR-leden

ALGEMEEN
Peter en Adrie hebben een overleg gehad met Arie de Jong over ’t Haegse Huus. Het zal bruisender
moeten worden, wenselijk is om de bezettingsgraad omhoog te schroeven maar hoe? Wat kan je
allemaal in een Dorpshuis doen? ACTIE: Werkcomité opzetten
Algemene opmerking: wat er inhoudelijk besproken wordt moet bekend zijn tussen de
Dorpsraadleden, anders kunnen er gênante situaties onderling ontstaan wat niet wenselijk is.

EERSTVOLGENDE VERGADERING
28 april om 20:00 uur bij Bouwbedrijf v.d. Nieuwendijk (Adrie is dan afwezig, operatie).
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