
Verslag vergadering d.d. 9 februari 2021 
 
Aanwezig: Bert, Joost, Jos, Miriam (not.) 
Afwezig: Mariëtte, Zeno 
 

1. Opening 
 

2. De volgorde van de agenda blijft ongewijzigd; het eerste uur is 
gereserveerd voor de online TEAMS-bijeenkomst in het kader van de 
Gastvrije Dijk (zie verslag DG). 

 
3. Het verslag van de vorige vergadering is al akkoord. 

 
4. In- en uitgaande post. 

Geen. 
 

5. Dorpendeal/ Toekomstplan 
Er is een projectgroep bijeenkomst geweest waarin afspraken zijn 
gemaakt over de communicatie van kleine en grotere projecten 
binnen het Toekomstplan naar bewoners. Esther Jansen pakt dit op 
binnen de gemeente. Een vervolgoverleg vindt plaats op 7 maart 
a.s. 

  
6. Dorpsagenda 

 Burgers geven energie: de nieuwjaarsborrel is komen te 
vervallen ivm corona 

 De oprichting van het omgevingsfonds krijgt vorm. Dit 
omgevingsfonds komt op de volgende agenda. 

 Plan Danenberg. 
 Paulstraat: in maart vindt een gesprek plaats tussen Harmen 

Dijkstra (coordinator beheer openbare ruimte), Eric Pladdet 
(wegbeheerder), Esther Jansen (kernenadviseur), Jelle 
Segeren (Vzier) en de Dorpsraad over het proces. Doel is om 
helder te krijgen welke stappen er wanneer de komende tijd 
zullen worden gezet. 

 Speelveld: er zijn nu 3 schetsontwerpen van het veld. Alle 
plannen van de bewonersavond in het Dorpshuis zijn hierin 
geïntegreerd: een hondenveld, de jeu de boules-baan en de 
door de jeugd aangedragen ideeën zoals een skeelerbaan en 
chillplek. De schetsen worden medio maart tijdens een 
bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de gebruikers. 

 Dijkversterking: loopt. 
 Verkeersoverlast Dorpsstraat: BLIJVEN MELDEN!!! 

 
7. Interne Zaken 

Statuten worden door Miriam aangepast voor akkoord (volgende 
vergadering). 
 



8. Communicatie en Actiepunten 
Het verslag in DG van de vergadering werkt goed. De website wordt 
bijgehouden, is nog niet optimaal. 
 
Actiepunten: 
Omgevingsfonds op de agenda    Joost 
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

10. Sluiting om 22.00 uur 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor ons dan kunt u dit kenbaar 
maken via info@dorpsraadslijk-ewijk.nl 

 
 
 

 
 


