Vergadering Dorpsraad Stellendam
Notulen 27 oktober ’16
20:00 bij v.d. Nieuwendijk
Afwezig: Diana Warnaar
Opening
Het potentieel nieuw lid heeft niet meer gereageerd op Peter. Peter gaat er nog achteraan.
Adrie wil een uitgebreider verslag van de vergaderingen.
 Actie: Peter
Sinterklaas
Adrie had met Evelien van de Ondernemersvereniging afgesproken om €450 te schenken
voor het aanschaffen van de baard van Sinterklaas. Dit is in overleg met de rest van ons
verhoogd naar €1000, want het is in het belang van het dorp en we hebben nog geld over. Er
wordt nog in overleg met de Ondernemersvereniging een stukje voor de krant gemaakt.
 Actie: Adrie
Kinderdag
We willen de verenigingen van Stellendam betrekken bij de kinderdag, zoals de VOS, de
Hoop, jeugdwerk etc. Hiervoor moeten de verenigingen opgevraagd worden bij de
gemeente.
De datum voor de Kinderdag wordt in de 2e week van de vakantie, 3,4 of 5 januari. Het
Haegse Huus moet ook voor één van deze data geregeld worden.
Het budget voor de kinderdag is €1000.
 Actie: Lenie en Kayleigh nemen dit project op zich
Projecten 2016
De doelen voor de ijsbaan worden in 2017 stevig gemaakt en voorzien van netten. Lasser en
de netten worden geregeld bij bedrijven in Stellendam.
 Actie: Adrie
2e bankje Haegse Huus
 Actie: Peter mailt Lilian hierover
Website
Moet voor 1 december klaar zijn, anders geld terug.
De rekening van de hosting moet in een factuur aangeleverd worden.
Moeten nog kleine dingen aangeleverd worden, zoals een postbusnummer.
 Actie: Kayleigh en Diana
’t Haegse Huus
Lena is nog in overleg met de gemeente.
Dorpsschouw
Peter is opnieuw route dorpsschouw gaan lopen met Lilian en Leen Breeman. Verschillende
plaatsen zijn opnieuw aangewezen. De nieuwe dorpsschouw is erg positief verlopen en Leen
Breeman was enthousiast om dingen op te pakken.
Stoepen in Stellendam
Worden door Leen Breeman opgepakt, die laat de scheefliggende trottoirs weer recht
maken.

Financiën
Nog €8500 over op de rekening voor 2016.
Voor 1 december moeten de projecten voor 2017 aangeleverd worden.
Projecten 2017
Moeten voor 1 december ingeleverd worden bij de gemeente.
Projecten die nu al genoemd zijn:
- Skatebaan
- Gornet standbeeld bij de haven
- Kerstmarkt rondom het schaatsbaantje
- Rotonde ingang Stellendam
- Kruising Voorstraat/Langeweg
 Actie: iedereen projecten voor 2017 aanleveren
Volgende vergadering
- Welke projecten 2016?
- Welke projecten 2017?’
- Overleg projecten 2017
Verenigingen
Kerkmoderaam uitnodigen voor sociaal aspect van het dorp. Zo nodig een bijdrage leveren
voor de hulpbehoevenden.
Zoeken naar verbindingen tussen de verenigingen, daarom uitnodigen voor een avond met
alle verenigingen bij elkaar. Dit doen we in ’t Haegse Huus. Hierin willen we met alle
verenigingen kortsluiten wat we aan elkaar hebben en hoe we dit gaan bereiken.
 Actie: Kayleigh en Lenie
Koersbal vereniging uitnodigen, want zij hebben een geldprobleem door de hoge zaalhuur.
 Actie: Adrie
Rondvraag
Een etentje met z’n allen -> teambuilding

