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NOTULEN 
 
Datum : 18 april 2014  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Adrie Hendrikse – AH 

Adri Kaland – AK (voorzitter) 
Hans Minderhoud - HM 
Jan Minderhoud – JM (secretaris) 
Ria Wilbrink - RW 
 

 

Afwezig : Anton Melis - AM 
Ko Passenier - KP 
René Molenaar – RM (kernwethouder) 
 

 

   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

N.a.v. verslag punt 5c betreft vlaggenlijn AK neemt contact op met 

Oranjevereniging betreft offerte vlaggenlijn. Dorpsraad wil/kan bijdrage 

leveren, mits er ook andere activiteiten ontplooid worden. AK 

 

3. Ingekomen/uitgaande stukken 

Geen ingekomen stukken 

 

4. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

a. Bruggetje 

Er is een overleg geweest met Staatsbosbeheer. Het bruggetje blijft behouden 

en ruiterpas wordt omgelegd t.o.v. oorspronkelijk plan 

b. Politiek café 08-03 

Stond in teken van traditie en vernieuwing, opvallende punten: herstel 

dijkmolen, nieuwe accommodatie/multifunctioneel gebouw. 

c. Uitnodiging opschoondag 

Zoals is voorgaande jaren laat de dorpsraad dit over aan de scholen i.v.m. 

geringe belangstelling vanuit de kern. 

d. Opening toeristisch seizoen  

AK heeft zich reeds aangemeld voor deze bijeenkomst. 

 

5. Bespreekpunten 

a. Dorpsvisie 

25-03 is een volgende vergadering gepland. JM geeft toelichting op de stand 

van zaken. Staan aan een nieuw begin met diverse nieuwe mensen, allereerst 

aftasten hoe, wat, waar. 

b. Invulling jaarlijkse bijdrage 

De jaarlijkse bijdrage voor projecten zouden we kunnen besteden aan 

onderhoud bruggetje, daarnaast schijnt de leuning van de trap nabij 

Joossesweg slecht te zijn. JM zal dit verder oppakken. JM 

c. Stankoverlast bemesting 
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Als dorpsraad kunnen we hier weinig mee, de gemeente heeft aangegeven dat 

bewoner dit kan bespreken met grondeigenaar/-gebruiker.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

 AH meldt dat de bezorging van Faam stokt; o.a. Rookstr. Koestr. 

Koudorpstr. 

 AH vraagt of het mogelijk is om te inventariseren naar starterswoningen. 

Vergadering besluit dat AH dit kan opnemen en resultaat kan mailen naar 

gemeente in cc naar JM. AH 

  


