Onderwerp
Functie voorzitter Dorpsbelangen vacant.

Actiehouder

Profiel voorzitter:
- Aanjager zijn
- Op de hoogte zijn van en aangesloten blijven bij initiatieven in het
dorp
- Voortgang bewaken
- Contact hebben en houden met Gemeente Hoogeland,
zusterverenigingen, Vereniging Groninger Dorpen, media etc.
- Aanspreekpunt voor vragen uit het dorp
- Organisator netwerkbijeenkomsten etc.
- Verbinder en bemiddelaar
Uiteraard doet de voorzitter dit niet allemaal zelf, of allen, daar heeft hij
steun bij van het bestuur en andere dorpsgenoten.
Wie wil? Of wie weet iemand die dit wil?
(Romp-)bestuur.

Allen

Het bestuur bestaat op dit moment uit:
- Oscar Haffnans, secretaris,
Zorgt voor organisatie maandelijkse “kernteam” bijeenkomsten
(locatie, agenda, polsen Gemeente of er te bespreken onderwerpen
zijn)
- Janke Zandstra, mediacoördinator,
beheert dorpsmail en (in de toekomst) website en andere media
- Rudolf Hidskes, penningmeester,
financiën en gespreksleider “kernteam” bijeenkomsten
Communicatie.
Janke zal trachten een nieuw media kanaal in de lucht te krijgen.
In het colofon in de Schakel (laten) opnemen dat de laatste dinsdag van de
maand “kernteam” besprekingen worden gehouden
Vorige “kernteam” bijeenkomst.

Janke
Janke

Tim
Inventarisatie van wat er beschikbaar is van de “vijf tafels” van
Dorpsvisiedag 2017 staat nog open.
Overige punten zijn afgehandeld of lopen (komen weer aan de orde indien
gewenst).
Uit vorige Netwerkbijeenkomst.
Vrijwel unaniem klonk de vraag naar “handjes”. Voel je vrij een keer bij één
of meerdere activiteiten te kijken. Dat verplicht tot niets en kan erg leuk zijn.
Wellicht kan op een schoolbord in De Holm aangegeven worden wat er
wordt gedaan en waar je eens zou willen neuzen.
Uit het dorp.
Uit het dorp zijn geen onderwerpen aangedragen.
Van de Gemeente.

Rudolf

Vanuit de Gemeente zijn geen onderwerpen aangedragen.
Mededelingen.
-

-

-

Weer een “welkom” organiseren voor nieuwe dorpsgenoten.
Rudolf stelt info pakketje samen uit “oude” informatie, Hanneke
neemt de eerste bezoeken voor haar rekening (en geeft t.z.t het
stokje door).
Rudolf heeft de Gemeente aangesproken op snelheidsbeperkende
maatregelen voor de Oude Dijk, zodat de weginrichting het rijden
van 30 km/u afdwingt. Hanneke vraagt de Streekweg hierbij ook “op
de rol” te zetten. Overweging is eerst het een daarna het ander te
doen. De verkeerscommissie is op de hoogte.
Marja heeft de vraag om ons dorp te vertegenwoordigen op het
Plattelandsparlement (23 november) doorgezet. Vraag is wie iets
zou willen vertellen over de overgang van Dorpsbelangen vereniging
naar netwerk. Engbert neemt de vraag in overweging.

Volgende bijeenkomst:
27 augustus 2019 (nog te bespreken bij Appie!)

Rudolf/Hanneke

Rudolf

Engbert

