Vereniging Dorpsbelangen Verslag bestuursvergadering 6 april 2022
Aanwezig: Ben Smit, Janke J. Zandstra, Saskia Holla, Rudolf Hidskes,
Afwezig m.k.g.: Dorien Fink
Waar: Holm
1 Opening en verslag
2. N.a.v. verslag vorige bijeenkomst (23-03-2022)
Saskia heeft nog niet ontdekt waar de alles-accepteren-knop zit in Word.
Inmiddels wel, hoera!
3. Evaluatie netwerkmiddag
De opkomst was vrij laag. Misschien zaterdagmiddag beter? De mensen wisten niet goed wat ze
konden verwachten. Het was beter geweest als de dorpsvisie als bijlage bij de uitnodiging had
gezeten. Het idee om direct al een vervolgplan te maken, was te optimistisch. Beter is om eerst de
volledige dorpsvisie (feestelijk) te presenteren en daarna de richtlijnen te geven hoe er mee verder te
gaan. Zo krijg je 2 aparte documenten. De wat statische dorpsvisie, die voorlopig blijft zoals die is en
het dorpsplan, dat een levend document wordt met voortdurende aanpassingen/ uitbreidingen.
Rudolf neemt nog contact op met Maarten en Margreet of zij zich kunnen vinden in de tekst zoals die
nu is.
4. Lay-out dorpsvisie
Rudolf heeft nog enige aanmerkingen op de Lay-out van de dorpsvisie. De overige bestuursleden
kunnen zich hierin wel vinden. Saskia checkt bij de werkgroep dorpsvisie of er nog onderwerpen
ingevuld moeten worden bij de lege pijltjes in de blauwe tekstvakken. Zo niet dan kunnen ze weg.
Rudolf geeft dit alles door aan Anne, die contact heeft met Arthur.
Ook in de inleiding een kleine inhoudelijke wijziging. Het schema van Rudolf voor het dorpsplan
wordt hierin dan wel genoemd, maar wordt apart geleverd bij de dorpsvisie.
5. Presentatie dorpsvisie
Zodra de definitieve versie terugkomt van Arthur wordt deze geprint bij de Print (Winsum)
Kosten €850. Er is geld voor. Dan nodigen we de burgemeester/wethouders/raadsleden uit en
plannen we een datum voor een feestelijke presentatie van de dorpsvisie in het dorpshuis. Muziek
erbij. Wie? Wat? Het zou ook leuk zijn als er een foto/filmsessie te bekijken zou zijn die het geheel
illustreert. Ben vraagt Jos. Saskia wil dit wel presenteren. (NB Saskia gaat 20 juni op vakantie en is
dan 6 weken weg, dus graag voor die tijd)
De voltooiing/presentatie van de dorpsvisie is misschien ook een leuk onderwerp voor radio DHDA.
6. Sluiting
Volgende vergadering: plannen als de datum van de presentatie van de dorpsvisie bekend is.

