Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
Datum: 18 november 2020
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Online i.v.m. Corona maatregelen
Aanwezig:





Ad van Broekhoven (plv Voorzitter en notulist)
Fred London
Joyce Luteijn
Luud van Gendt

Afwezig: Henk Davidse (afgemeld), Tom Bosselaar en Berry ten Berge
Notulen:
1. Opening vergadering door de plv voorzitter.
2. Luud van Gendt stelt zich voor. Hij geeft daarbij aan dat hij een drukke agenda heeft, maar dat hij wel
zijn kennis en ervaring in wil zetten in de Dorpsraad.
3. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.
4. Ingekomen stukken:
 Mail Henk Davidse AED’s in Grijpskerke: De AED bij de Spar is aan het einde van zijn levensduur
en zou vervangen moeten worden. Omdat de lijst met openbare AED’s in Grijpskerke erg kort is
en de apparaten van levensbelang zijn, beslist de Dorpsraad tot vervanging over te gaan. Fred
zal dit doorgeven aan Henk.
 Mail Henk Davidse Speeltuin Nimmerdor: de geruchten over een speeltuin in Nimmerdor zijn
niet bekend bij de gemeente.
 Vraag naar aanleiding van het collecteren gedurende de (gedeeltelijke) Corona lockdown. Hoe
kan het dat mensen huis aan huis collecteren, terwijl de regering aangeeft dat we zo min
mogelijk contact moeten hebben. Ad zal dit navragen bij Henk.
5. Status acties vorige vergadering:
 Bord Catshuis: De initiatiefnemers hebben nog wat tijd nodig voor het verhaal op het bord en
daardoor zal een financiële bijdrage pas in 2021 van toepassing worden.
 AED Spar: Zie ingekomen stukken en mede door het vervallen van de financiële bijdrage van het
vorige punt heeft het de voorkeur om het 2020 budget aan een nieuwe AED te besteden.
 Terugkoppeling herbestemming klokkentoren: De heer Bommeljé heeft van ons een schrijven
ontvangen waarin we aangeven dat zowel de Dorpsraad als de gemeente geen herbestemming
zien voor dit object.
 Nieuwsbrief/flyer: Fred heeft intussen 1000 exemplaren besteld bij de drukker en zal zodra deze
binnen zijn beginnen met folderen in ons doelgebied.
6. Contacten voorzitter met andere Dorps/Stadsraden: Fred heeft contact gehad met andere Dorpsraden
en er zijn ook plannen deze contacten verder uit te breiden, om zo gezamenlijk op te kunnen trekken bij
gemeenschappelijke zaken of om van elkaar te kunnen leren.
7. Status verkeersoverlast.
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Als eerste maatregel is inmiddels het beloofde paaltje op de T‐splitsing
Loodholseweg/Mariekerkseweg geplaatst (i.o.m. Dennis Schoone). Het lijkt gedurende de eerste
dagen een positief effect te hebben.
8. Ad Maris schuift op zijn verzoek aan bij de vergadering en er wordt een aantal zaken besproken:
 De Dorpsraad moet zijn plek opeisen in de studie naar de rondweg
 De nieuw geplaatste straatlantaarn bij de Gouwe Gheijt
 De lijst met kunstwerken en het ontbreken van Grijpskerke op deze lijst. Heeft de Dorpsraad
een mogelijke toepassing voor het plaatsen van een kunstwerk, waarbij een sociaal
maatschappelijke waarde wordt toegevoegd aan ons dorp.
9. De heren Steketee en Kervinck hebben aangegeven dat zij een andere afspraak willen maken.
10. Er zijn geen punten meer voor de rondvraag en daarmee wordt de vergadering gesloten.

De volgende (wederom online) vergadering staat gepland op woensdag 16 december 19:30 uur.

