Notulen 28 april 2016

Aanwezig: Peter, Adrie, Wim, Lian en Kayleigh
Evelien van Sluis en Jan van Dam van de ondernemersvereniging.
Afwezig: Diana
Gesprek met de ondernemersvereniging
- Ze hebben 41 leden, maar een groot deel daarvan zijn niet actief.
- Organiseren jaarlijks de Lentefair, Midzomermarkt en de sinterklaasoptocht
- De Lentefair ging dit jaar niet door, er waren te weinig ondernemers die mee wilden
doen.
Problemen waar zij tegenaan lopen:
- Steeds minder actieve leden en minder geld
- Problemen met het regelen van genoeg verkeersregelaars, dit komt door de nieuwe
regelgeving. Nadat er een training is gedaan van een paar uur, is het maar voor één
dag geldig.
 Dit kan geregeld worden met de gemeente, hierdoor kan het een jaar geldig worden
i.p.v. een dag
- Er worden soms te veel activiteiten tegelijk georganiseerd op het eiland, hiervoor
zien zij graag een eiland brede activiteitenkalender. -> VVV
- Het eenrichtingsverkeer van de Schoolstraat is niet alleen nadelig voor de
ondernemers op de Voorstraat maar er is ook een verkeersfuik ontstaan op de
kruising van de Schoolstraat/Elve/Oranjeplein als de vracht van de Plus wil gaan
lossen.
- Ze willen vaste frames waar zij doeken met reclame op kunnen hangen o.i.d.
Visie:
- De winkeliers gaande houden
- Organiseren voor de burgers, en dan vooral de kinderen.
Bewonersavond
Adrie en Lian zijn afwezig (operatie en cursus)
We verzamelen 26 mei om 19.30 bij het Haegse Huus om alles klaar te zetten.
Programma
1. De wethouder opent de avond
2. Gemeente houdt verhaal over de noordrand, effecten etc.
3. Peter vertelt over de dorpsvisie
4. Adrie over leefbaarheidsplan, moet wel iemand anders presenteren.
5. Kayleigh laat logo en al iets van de website zien.
6. Vragenrondje
Actie: Lian en Diana maken folder en laten ze drukken en verspreiden via Bouwman.
Actie: Kayleigh stuurt achtergrond voor folder
11 mei ‘generale repetitie’ 20.00 uur bij Van den Nieuwendijk

Overig:
Actie: Wim gaat een echte foto achterhalen van ’t rode licht
Actie: Lian gaat contact opnemen over de speeltuin
Actie: Adrie gaat met de directeur van de Vismijn praten over de basisschool kinderen?
De begroting moet aan de visie gekoppeld worden.
De scouting wil ook een keer aanschuiven

Volgende keer:
- Korte verslaglegging van Adrie over de verenigingen
- Speeltuinen

