
Kort verslag (wegens gebrek aan secretarieel talent/tijd) 

Dorpsbelangen vergadering 21-10-11 20 uur. Op Streek 

- Delegatieoverleg 

Jerry doet kort verslag. Er volgt een schriftelijk verslag waar ik naar verwijs. 

 
- ALV december datum en uitnodiging, kascommissie 
 

9-12 wordt ALV geen bijzonderheden, flyer door het dorp. Volgende keer agenda 
opstellen inclusief kascommissie 

- Appeltjes van Oranje 

Wegen gebrek aan trekkracht afgeblazen 

 
-Voetbalveld 

Gesprek met Appie en gemeente geweest, er komt een voorstel van de gemeente 
inclusief kosten overzicht. 

- Kernenbezoek programma opstellen 

Programma brepaald, ondernemers, molennaresses worden door engbert 
benaderd. Drewes maakt foto’s. Iedereen wordt veracht 3 nov 17 uur. 

 
- Kruisweg bouwplannen 
 

Er is weer een maf plan in de maak (volgens omwonenden). Dorpsbelangen blijft 
neutraal en wijst op de de burger rechten die te lezen zijn in de schak 

- Rixona 

Bijeenkomst dorpshuis 26-11. Wie van ons gaat? Mogelijk dat er compensatie te 
halen is. Oscar denkt aan de AED 

 
-Visie, volgende stap 

Werkgroep komt bij elkaar op de 24ste. 

 

 

 



 
- Speeltoestellen 
 

mogelijke plaatsing 24/25 nov of maart. Vergadering neigt naar maart. 31-10 
go/no go beslissing voor november. Jerry regelt dit. 

‘Financiële Bijdrage dorpsbelangen’ wordt aan Bert gevraagd. 

- Peuterspeelzaal 

Wordt aan plan voor voortzetting onder jeugdwerk gewerkt. 

 

- Reactie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. op bosje 

Besloten wordt hem het plan te sturen. Engbert pakt dit op. 

 

- Dorpsinfo punt. 

Geen voldoende belangstelling bij ouderen voor ouderen werk. We wachten even 
af. 

 

-AED 

Oscar heeft offerte van een nader bedrijf. Hij vergelijk offertes en zoekt naar 
geld. Mogelijk Rixona 

 

- Oosterweg Dozenman 

Drewes laat hem namen dorpsbelangen weten dat hij gesteund wordt. 

 

- Website 

De communicatie werkgroep op 16-11 spreekt hierover.  

De punten sierfruitbomen Streekweg, riolering, teller snelheidsmeter, weg tussen 
aaltje en matthias, worden in het kernen bezoek aangekaard op een ludieke 
manier. Drewes maakt foto’s en stuurt ze naar Engbert.  

 

Tenslotte vraagt Drewes nog aan te kaarten bij stichting  dorpshuis: plaatsen 
paaltje ivm noodhulp etc. Engbert zal dit met Bert en Appie bespreken. 



 


