Verslag vergadering d.d. 8 december 2021
Aanwezig: Bert, Joost, Jos, Zeno, Miriam, Mariëtte
1. Opening
2. De volgorde van de agenda blijft ongewijzigd.
3. Het verslag van de vorige vergadering is al akkoord.
4. In- en uitgaande post.
Er is een rekening van de KvK voor het opvragen van de statuten.
Er is een vraag binnen gekomen of we een verkiezingsdebat willen
organiseren. Na overleg wordt besloten dat niet te doen.
5. Dorpendeal/ Toekomstplan
Vrijdag 17 december is er weer een overleg van de projectgroep.
Coen en Jelle van Vzier gaan een profiel opstellen voor een
stedenbouwkundig bureau.
6. Dorpsagenda
 Burgers geven energie: de bedoeling is om een soort
nieuwjaarsborrel te organiseren omdat alle ander opties zijn
vervallen ivm corona
 Omgevingsfonds is in oprichting. Er is een plan opgesteld voor
de verdeling van de gelden.
Dit staat los van evt schadeclaims ivm planschade.
Dit omgevingsfonds zetten we in januari op de agenda.
 Plan Danenberg: het overleg dat op 19 november gepland
stond is verschoven naar vrijdag 10 december.
 Paulstraat: de door Vzier uitgewerkte tekeningen zijn binnen.
Deze zijn gemaakt naar aanleiding van het bewonersoverleg.
De tekeningen gaan nog besproken worden met de
aanwonenden. Deze uitwerking is dan gelijk de blauwdruk
voor de rest van het dorp.
 Speelveld: er is een mooi ontwerp gemaakt van het veld. Alles
is geïntegreerd Hondenveld, Jeu de Boule baan en de door de
jeugd aangedragen ideeën.
 Dijkversterking: Er is een mail naar het Waterschap gestuurd
over de abominabele werkomstandigheden van de
verkeersregelaars.
 Verkeersoverlast Dorpsstraat: BLIJVEN MELDEN!!!
We gaan het ook melden bij het Waterschap, zij zijn mede
verantwoordelijk.

7. Interne Zaken
Jos, Bert en Miriam nemen de statuten door en komen met een
voorstel om deze weer up to date te maken.
De factuur voor de website komt via Miriam.
8. Communicatie en Actiepunten
Het jaaroverzicht is een succes.
Bert is met de website aan het werk.
Actiepunten:
Omgevingsfonds op de agenda
Dorpsagenda updaten en naar de gemeente
Kartrekkers uitnodigen
Rekenkamer uitnodigen
Stukje Zwerfvuil

Joost
Miriam
Miriam
Joost
Jos

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10.

Sluiting om 21.55 uur

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor ons dan kunt u dit kenbaar
maken via info@dorpsraadslijk-ewijk.nl

