Notulen Dorpsraadvergadering 21 juni 2012 , in combinatie met de verenigingen in ‘t Hukske
Aanwezig;, Mat van Rijswick, Martin v/d Homberg, Tjeu Tacken, Frans Janssen, Karin Reijnders Ton
Hendriks, Elbert Joosten, Paul de Koning en Sjaak Jenniskens
Voor aanwezigen verenigingen zie presentielijst
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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Hij nodigt Jac Tacken uit om uitleg te geven over zijn bouwplan Bekkershof, het is een plan waar
al heel lang aan wordt gewerkt. Het is de bedoeling dat het vooraanzicht grotendeels intact blijft
of in oude staat wordt hersteld. Er komen 3 woningen en 2 appartementen.
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Ommetje
- De ommetjes worden zaterdag 23 juni geopend door wethouder van Rensch en Ton
Hendriks. Er is al een koppeling met het ommetje van America, Horst volgt nog.
Het krentje
Het maken van het krantje gaat erg goed, de stukken moeten maandag voor 19.00 u worden
aangeleverd, hier is soms wat extra aandacht voor nodig.
De rondvraag voor de verenigingen
Jeu Litjens Het veegpad bij het ommetje is soms erg slecht te lopen
Antw: hier wordt werk van gemaakt
Twan Litjens de AED moet naar buiten, de gemeente betaald de verzekering
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Notulen van de vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd
Voor de Prijsvraag zijn maar weinig aanmeldingen
Bij de zandberg staat een bordje verboden voor honden
We moeten onze website nog bijwerken, met o.a. de notulen en er is nog maar 1 pagina per
vereniging beschikbaar.
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Ingekomen en uitgegane stukken
12.109 Een mountainbike route moet niet over een wandelroute gaan, dat is niet prettig.
12.100 We kunnen vragen of iemand de bloembakken bij de kerk wil sponsoren of
bijhouden, ze moeten er wel beter gaan uitzien als nu.

- Het vliegtuigmonument komt aan de rechterkant van de ingang naar het kerkhof te staan.
- afsluiting Schadijkerweg voor vrachtverkeer tussen 23.00 u en 7.00 u
De gemeente heeft dit helemaal niet met ons gecommuniceerd, verder zijn we er op tegen,
omdat het precedent werking geeft en de problemen verplaatst naar andere straten.
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Rondvraag
Tjeu Tacken: Er staat veel onkruid bij het beeld van de drie vrouwen
Veel van de parkeerplaatsen worden in beslag genomen door cursisten van de drie
vrouwen. Kunnen we niet naar andere parkeerplekken kijken voor deze cursisten?
Mat: De dakplatanen moeten worden bijgesnoeid.

8

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 en bedankt iedereen.

