Verslag dorpsraadvergadering 3 augustus Dorpsraad Durgerdam
Aanwezig:
Anna Pot
Floris van Hall
Harald Veit
Lea ten Brummelhuis
Marianne van Leeuwen

Actielijst
Anna geeft Jaap Nieuwenhuis door dat wij vanaf nu deelnemen in de Centrale Dorpenraad.
Marianne is het adres voor correspondentie met de Centrale Dorpenraad. We nemen deel per
toerbeurt.
Marianne plant een gesprek met Stefan van Noordt in. Anna gaat mee. We willen eerst informatie
inwinnen en die vervolgens distribueren naar het dorp, zodat we de meningen kunnen peilen.
Doelstelling is ook om te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn voor alternatieven - bv
de huizen op een andere plek.
We willen ook een afspraak maken met de ambtenaar.
We gaan onderzoeken of we een plan kunnen maken voor de Taveerne. We gaan navragen wat
de eigenaar voor het cafe wil hebben en we gaan als het kan actief horeca ondernemers
benaderen om te bekijken of zij het over zouden willen nemen.
Floris maakt een afspraak.
We gaan met de dorpsraad eten op Vuurtoreneiland. Lea regelt de reservering.
Mogelijke data: 29 augustus of 5 september
Voor volgende vergadering willen we graag een concept voor nieuwe layout van de nieuwsbrief.
Lea stemt dit met Zander af.
We vragen alle werkgroepvoorzitters om een alinea aan te leveren voor de nieuwsbrief.
Marianne maakt een Dropbox aan - daarin kunnen we alle documenten zetten. We zetten ook alle
gegevens van de werkgroepleden erbij.
Lea checkt of het nieuwsbrief bestand klopt en of iedereen erin zit.
Voorbereiden volgende dorpsraadvergadering:
- we willen het dorp goed informeren op de belangrijke punten die er spelen > actie: we vragen de
werkgroepen om de stand van zaken en verzamelen alle mogelijke informatie
- we willen de mening van het dorp polsen op belangrijke dossiers. We vragen mensen hun
mening.
- we moeten een visie neerleggen: laten horen hoe wij onze taak zien.
- we willen graag positieve dingen doen voor het dorp. Voor de volgende vergadering leveren we
allemaal 3 plannetjes (niet te groot) in die we willen realiseren. We selecteren de beste. Ideeën a la
zand voor het strandje, vuilnisopruimdag etc.
Dorp mag ook ideeën indienen.
Lea maakt een afspraak met de wijkagent. We willen haar graag uitnodigen voor onze vergadering.

OV: we maken ons zorgen over de bus. Hij rijdt al niet meer rond schooltijd en zou wel eens
helemaal kunnen verdwijnen. Lea zou graag latere diensten in de avond willen. Eerste actie is de
centrale dorpenraad bij de volgende vergadering vragen of zij daar actie op kunnen nemen.
Voorstel voor de eerste dorpsraadvergadering is 29 september om 20:00 in de Dorpskerk.
Marianne checkt met Arijan of de kerk kan beschikbaar is.
Op 22 september komen we bij elkaar om de dorpsraadvergadering voor te bereiden. 20:30 bij
Floris, nummer 43.

