Dorpsraadvergadering Stellendam
Notulen 6 oktober 2016, 20:00 uur (v.d. Nieuwendijk)

AANWEZIG:
Diana Warnaar
Kayleigh van Marion
Lenie v. Erkelens

OPENING:
Diana opent de vergadering en heet iedereen welkom. Peter en Adrie hebben zich afgemeld.
INKOMENDE POST:
Uitnodiging Achthuizen, gezamenlijke avond met de DR/Buurtschappen – 14 november 19:30 uur.
Lenie en Adrie gaan hier naar toe.
OPENSTAANDE ITEMS VAN 2016 WORDEN BESPROKEN:
Punten uit de Schouw  Peter is samen met de gemeente en iemand van de onderhoudsdienst
opnieuw een aantal punten nagelopen die gedaan moeten worden. Lilian Kreemer heeft inmiddels
een aantal actiepunten op papier gezet en naar ons doorgemaild (d.d. 6 oktober en 13 oktober).
Tevens is afgesproken dat dit op onze FB pagina gemeld gaat worden de komende 2 weken.
Oude Haven - steiger + trapje, veel onkruid en hondenpoep (afvalbak plaatsen ) + container voorzien
van hout enz.  Alize neemt contact op met ’t Wapen van Stellendam met de vraag welke datum
precies dit gaat gebeuren.
Brief m.b.t. ‘t Haegse Huus aan de gemeente, wat staat er te gebeuren, opening van zaken?  Actie:
Adrie (kopie Secretariaat)  (staat nog open)
Mail bezoek schaatsbaanterrein / natuurspeeltuin / extra pad  Besproken tijdens de Schouw d.d. 6
oktober.
Mailbox openen  Actie: Diana (staat nog open)
Tompoezen bestellen v.d. Nieuwendijk als dank (vergaderruimte)  Actie: Adrie (staat nog open?)
Website DR  Uitgesteld - Nu eind van de maand oktober 2016 website online gaat.  Actie:
Kayleigh & Diana (3 openstaande items beantwoorden)
Stichting Dorpsraad Stellendam aanmelden bij de Rabobank  ACTIE: Adrie (staat nog open?)

ITEMS 2017
“Oude lullen bankje” extra Haagsestraat 2017  Actie: Adrie (staat nog open?)
Bankje Jeu de Boules  Actie: Adrie (staat nog open?)
Draaispeelgoed voor de kids + bankje / boom Oranjeplein 2017  Actie: Diana (staat nog open)
Skatebaan – nieuwe locatie uitwerken 2017 e.d.  Actie: Kayleigh (staat nog open)
VRAAG: Netten aan voetbaldoeltjes ijsbaanterrein 2017  Actie: Adrie (wordt dit nu gedaan door de
gemeente of moet de DR dit doen/betalen?)
Hanging baskets regelen 2018  Actie: Diana (staat nog open)
Fietstunneltje beschilderen door basisscholen  2017 (wordt doorgeschoven door
familieomstandigheden kunstenares)  Actie: Peter (staat nog open, datum staat nog niet vast)

ALGEMEEN:
Adrie heeft een lijstje met een aantal onderwerpen gemaakt o.a.:
Uitleg over de betaling KvK, deze is betaald (90 Euro). Deurwaarderskantoor wil ook hun kosten
vergoed hebben en dat is het bedrag wat ze nu claimen. Er zijn fouten gemaakt in de
correspondentie en er is daarnaast ook afgesproken dat we het totaalbedrag zouden betalen. Adrie
heeft telefonisch contact hierover gehad en er is afgesproken dat de DR een bezwaar gaat indienen.
Er is door de Oranjevereniging (VOS) een kernsubsidie aangevraagd. Deze stukken heeft niemand
anders gezien behalve Adrie. Adrie graag alsnog doorsturen aan de rest van de leden van de DR zodat
we dit kunnen bespreken.
Voorstel vergaderdata: de laatste donderdag van iedere maand, 20:00 uur.
’t Haegse Huus: Gemeente heeft contact gezocht met Lena m.b.t. beheer. Stand van zaken is nog
zeer primair. Deze week heeft Lena weer een gesprek met de gemeente.
Bankpasjes + codes zijn in bezit van Adrie, 1 ervan gaat naar Peter (Staat nog open)
Plan om iets te organiseren in de kerstvakantie, bijvoorbeeld apenkooi + pannenkoeken eten in ’t
Haegse Huus. Iedereen hierover nadenken en eventueel ideeën aanleveren. Eventuele vrijwilligers
zijn Jeroen Breen en Nathalie Nuij.
ACTIE: Diana / Kayleigh / Lenie gaan ideeën aandragen en binnen 2 weken (21 oktober) elkaar op de
hoogte houden d.m.v. email-contact. Gedacht wordt om een soort parcours uit te zetten (net als
aquasplash Hellevoetsluis) en/of opblaasspeeltoestel te huren. EHBO dient wel die dag aanwezig te
zijn.
Geld doneren aan ’t Sinterklaasfeest 2016 via de ondernemersvereniging … let op  wel de
Dorpsraad Stellendam hierin promoten (krant).
ACTIE: De ondernemersvereniging wil graag een nieuwe baard voor S kopen, maar hoe promoten wij
dit in de plaatselijke krant? De Dorpsraad betaald de kapperskosten voor S dit jaar? Beter is
misschien om bijvoorbeeld een grote chocolademunt of letter te geven namens de DR?
Tevens met elkaar de vrijwilliger enquête ingevuld en opgestuurd naar de gemeente.

RONDVRAAG
VOLGENDE VERGADERING:
Donderdag 27 oktober 2016 om 20:00 uur, locatie: Bouwbedrijf van den Nieuwendijk (Diana hierbij
afgemeld).

Dw/Notulen06102016/13oktober2016

