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NOTULEN 
 
Datum : 18 oktober 2016  
Tijd : 20.00  
Opgesteld door : Jan Minderhoud  
Aanwezig : Adrie Hendrikse – AH 

Louis de Korte - LK 
Anton Melis - AM 
Hans Minderhoud – HM (vicevoorzitter) 
Jan Minderhoud – JM (secretaris) 
Willeboord Verhulst - WV 
Ria Wilbrink - RW 
Chris Maas – CM (kernwethouder) 
Denise Nuhaan – DH (kern ambtenaar) 
Diverse belangstellenden 

 

Afwezig :   
   Actie 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 

2. Verslag vorige vergadering 

I.v.m. toegankelijkheid website, geen notulen beschikbaar; volgende vergadering 

bespreken. 

 

3. Uitnodigingen en terugkoppelingen bijeenkomsten 

n.v.t. 

 

4. Bespreekpunten 

- Problemen dhr. Alewijnse 

Een burger is enkele keren bedreigt door dhr. Alewijnse; hij wil graag dat de 

dorpsraad op hoogte is van deze problematiek. De dorpsraad zal hierover contact 

op nemen met wijkagent; echter veel meer kan de dorpsraad niet doen.  JM 

a. Calandplein/Grindweg 

Vanuit de gemeente wordt er een toelichting gegeven over de ontwikkeling 

rondom Calandplein en Grindweg. De dorpsraad wordt om een mening gevraagd 

betreft deze ontwikkelingen. Van dit punt maakt de gemeente een samenvatting 

en zal deze doorsturen. DN 

b. Dorpsvisie 

Voor de verdere uitwerking van de dorpsvisie zal een groep gevormd worden van 

max. 7 personen. Voor de groep worden er personen gevraagd die al betrokken 

zijn geweest bij de totstandkoming van de dorpsvisie. 

c. Bankjes 

RW geeft aan dat er enkele bankjes verplaatst moeten worden i.v.m. ouderen. 

Van belang is om niet zomaar bankjes te verplaatsen maar eerst goed te kijken 

waar deze staan; hiervoor zouden we een overzicht moeten hebben van alle 

bankjes in de kern. DN  

d. w.v.t.t.k. 

- Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat de berging en de aula op de 

begraafplaats voorzien zijn van een verflaag. 

- JM geeft aan dat de voorbereidingen voor de brug over de kreek in gang zijn 

gezet; uitvoering ter plaatse in week 45/46. 
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5. Rondvraag en sluiting 

 AH geeft aan dat er zorgen zijn rondom de plaatselijk brandweer; deze is niet 

inzetbaar i.v.m. afwezigheid bevelvoerder. 

 RW vraagt hoe het zit met het onderhoud van de jeu des boules baan; deze 

zou onderhouden moeten worden door de dorpsraad. Dit is en blijft 

waarschijnlijk een hekel punt. 

 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

  


