Onderwerp
Functie voorzitter Dorpsbelangen vacant.
Profiel voorzitter: zie bespreking “Kernteam” Netwerk dd. 30-07-2019
Wie wil? Of wie weet iemand die dit wil?

Actiehouder

Allen

Zie ook “Van de Gemeente”!
Communicatie.
Janke zal trachten een nieuw media kanaal in de lucht te krijgen.
Zij zoekt ondersteuning bij Tim Schouwenaar en ook Matthijs heeft hulp
aangeboden. Lukt het niet, of niet voldoende dan schakelen we Compèl in.

Janke

De Schakel is geïnformeerd over laatste dinsdag van de maand “kernteam”
besprekingen.
Vorige “kernteam” bijeenkomsten
Inventarisatie van wat er beschikbaar is van de “vijf tafels” van
Dorpsvisiedag 2017 staat nog open.
Bij uitblijven van reactie contact met Tim opnemen.

Tim

Welkom pakketje samenstellen staat nog open. Er zijn wel ideeën hoe dit er
uit moet gaan zien.

Hanneke/Rudolf

Snelheidsbeperkende maatregelen: (nog) geen reactie van de gemeente.
Vinger aan de pols houden.

Rudolf

Rudolf

Plattelandsparlement (23 november):
Nagekomen bericht: Engbert neemt de honneurs waar.
Uit vorige Netwerkbijeenkomst.
Openstaande actie: schoolbord. (zie ook vorig verslag).
Wellicht kan op een schoolbord in De Holm aangegeven worden wat er
wordt gedaan en waar je eens zou willen neuzen.
Uit het dorp.

Rudolf

Tekenen overeenkomst Pannakooi.
Nagekomen bericht: Froukje (dorpencoördinator) neemt hierover contact
op met Rudolf.
Marja stelt september of november voor als periode voor een nieuwe
Netwerkavond. I.v.m. te verwachten informatie uit de Gemeente wordt
november aangehouden.
Nagekomen bericht: voorlopige datum 12 november.

Marja

Verzilveren dorpsvernieuwingsprijs: LVKK (Petra Versluis) moet
geïnformeerd worden.

Rudolf/Marja

Van de Gemeente.
Vanuit de Gemeente zijn voor deze keer geen onderwerpen aangedragen.

Voor de nabije toekomst wil de Gemeente de ontwikkeling van een
dorpenfonds aan de orde stellen.
De verwachting is dat dit een verschuiving van taken en verplichtingen van
de overheid naar de dorpen met zich meebrengt. Om deze reden is onder
“functie voorzitter” naar dit punt verwezen: het momentele “rompbestuur”
zal geen verantwoordelijkheden en verplichtingen in deze aangaan vóórdat
er een door de leden van de Vereniging Dorpsbelangen geaccordeerd
compleet bestuur is.
Mede in verband met deze verwachting is aangenomen dat een volgende
Netwerkavond later in het jaar toepasselijker is dan in september: het
Netwerk zal zich moeten kunnen uitspreken over de gewenste mate van
“participatie” in in-principe overheidsaangelegenheden.
Mededelingen.
Coen en Matthijs (Stichting Jeugdwerk) geven een verslag van recente
ontwikkelingen rond het Berehoes:
Er zijn een aantal positieve zaken gaande:
- Jongeren hebben een bestuur gekozen, dit bestuur heft subsidie
aangevraagd en gekregen;
- Er is een nieuwe bar gerealiseerd;
- Het Berehoes vervult een “soos-functie” voor Den Andel en (verre)
omgeving;
- Er zijn vrijwel dagelijks activiteiten.
Het succes kent echter ook een aantal negatieve kanten:
- Drankgebruik en blowen neemt toe en veroorzaakt overlast;
- Meubilair wordt vernield;
- (O.a.) door dagelijkse activiteiten is de energierekening van het
Berhoes opgelopen van ca. € 700 naar ca. € 2300 per jaar. Hiervoor
is geen budget. Naar dekking wordt gezocht, maar in principe zou dit
het faillissement van de Stichting Jeugdwerk kunnen betekenen.
- De bovengenoemde overlast dwingt tot maatregelen.
Er zijn een aantal acties gaande:
- Er wordt budget gezocht voor het betalen van de energierekening;
- Er wordt een hogere subsidie aangevraagd voor de komende jaren;
- Een gemeentelijke jeugdwerker wordt gevraagd het door de
jongeren gevormde bestuur intensief te begeleiden, zowel bij het
opstellen van beheers- en gedragscodes, als bij te ondernemen
acties indien deze codes worden veronachtzaamd (in principe is het
de bedoeling dat het weer in het “gareel” krijgen van de gang van
zaken in en rond het Berehoes door de jongeren zélf vorm gegeven
wordt).
Op de komende netwerkavond moet plaats worden ingeruimd voor de
actuele stand van zaken rond het Berehoes.
Volgende bijeenkomst: 24 september 2019

Marja

