Verslag vergadering Dorpsraad op 6 mei 2013
Aanwezig:
Afwezig:

Ann van den Borne, Jos Veldhoven, Ruud van Herk, Gerard Jongen, Toon
Huijbregts.
Peter van de Noort.

1. Het verslag van de DR-vergadering van 2 april:
Het verslag van 2 april wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag:
- Toon roept de werkgroep Jeugdsoos bij elkaar.
- Gerard heeft met Dorpsbelangen gesproken over de bezorging van De Klepper. Op dit moment
worden weinig mogelijkheden gezien om die te verbeteren. Gerard wil nog eens met
Dorpsbelangen bespreken of een andere dag van inleveren kopij, waardoor dit dichter bij de dag
van verspreiding komt te liggen, een optie is.
- Degenen die een kopie van hun legitimatiebewijs nog niet hebben ingeleverd, zullen dit bij Peter
in de brievenbus deponeren.
2. Het bemannen van de werkgroepen Verkeer en Onderhoud in het kader van het werkplan 20132016 verloopt zeer moeizaam. Tot nu toe heeft zich nog geen belangstellende gemeld. Toon wijst
erop dat de afgesproken verkeersmaatregelen in de St. Cornelisstraat (knipperlichten, verbetering
voetpaden en verbeteren parkeerplaatsen) nog niet zijn gerealiseerd. Dit zal in het regie-overleg
met de gemeente worden aangekaart. De DR doet nog één poging, middels een oproep in De
Klepper, om kandidaten t vinden voor de twee werkgroepen.
3. De voorbereidingen voor het muziekfestijn, o.a. het vinden van sponsoren, verlopen tamelijk
moeizaam. Nick Maas belt nog met de leden van de werkgroep, waarna besloten wordt of er door
gegaan wordt met de organisatie. De Bijenkorf wil wel dat het muziekfestijn doorgaat en neemt de
organisatie over als de werkgroep er mee stopt.
4. Gerard heeft de stand van zaken m.b.t. de financiën van de dorpsraad opgemaakt. De inkomsten en
uitgaven in 2012 zullen in het jaarverslag 2012 worden opgenomen.
5. De dorpsraad stemt in met het conceptadvies van Peter over de woonvisie. Een opmerking van Jos
wordt nog toegevoegd. Voor de definitieve tekst zie bijlage.
6. Rondvraag:
7. De volgende DR-vergadering is op 3 juni a.s. om 21.00 uur in De Schakel.

