Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke

Datum: 19 februari 2020
Tijd: 18:30 uur
Locatie: Dorphuis Nimmerdor
Aanwezig:







Ad van Broekhoven (notulist)
Fred London
Joyce Luteijn
Berry ten Berge
Tom Bosselaar
Henk Davidse (Kernambtenaar)

Afwezig: Marcel Steketee (Kernwethouder)

Verslag interne bestuursvergadering:
1. Het bestuur heet welkom Joyce Luteijn als 5e lid van het te vormen bestuur van de Dorpsraad
Grijpskerke.
2. De taakverdeling binnen het bestuur: Fred London zal de rol van voorzitter voor zijn rekening
gaan nemen en Joyce Luteijn wordt de penningmeester binnen het nieuwe bestuur. Ad van
Broekhoven zal de rol van vice‐voorzitter oppakken en tevens interim de rol van secretaris
opvangen tot een kandidaat voor deze functie gevonden is. Niemand binnen de huidige
bezetting heeft ambities deze rol te vervullen. We zullen daarom om toerbeurt de notulen
voor ons rekening nemen. Berry ten Berge en Tom Bosselaar worden lid van het bestuur.
3. Inschrijving KvK: Ad zal contact opnemen met de voorzitter van de oude Dorpsraad (dhr.
Roelse) en zorgen dat het nieuwe bestuur ingeschreven wordt bij de KvK. Als dit geregeld is
kan Joyce aan de slag met de voormalig penningmeester (dhr. van de Lindeloof) om te
zorgen dat de rekeningen voor het nieuwe bestuur toegankelijk zijn.
Kernambtenaar Henk Davidse sluit aan en de vergadering gaat verder:
4. Het bestuur wordt voorgesteld aan Henk en daarmee aan de gemeente Veere. Henk zal de
informatie delen en verspreiden, zodat de Gemeente Veere weer officieel weet en weergeeft
dat ook de kern Grijpskerke een Dorpsraad heeft. Henk legt uit dat er een jaarlijkse bijdrage
voor de Dorpsraad is van ongeveer 15 a 1600 euro. Dit geld is bedoeld voor de
uitvoeringskosten van de Dorpsraad (vergaderkosten, website, drukwerk, bankkosten etc.
etc.). Verder is er een pot gereserveerd van 2000 euro welke in depot staat bij de gemeente
waaruit de Dorpsraad “projecten in algemeen belang voor de kern” uit kan financieren. Dit
geld vervalt bij het einde van het jaar indien niet besteed.

Notulen vergadering Dorpsraad Grijpskerke
5. Aktiepunt verkeersoverlast: Vrijdag 21 februari 2020 komt een delegatie van de gemeente op
bezoek in Grijpskerke om te plekke de situatie in ogenschouw te nemen. Dennis Schoonen
(de verkeersambtenaar) komt samen met Waldo Geldof (de civiel technicus).
6. Ingekomen stukken:
a. Mail dhr Maljaars betreffende de staat van het Dorpsbos: Henk zal dit tezamen met
de staat van het terrein achter de Mariekerkseweg aan de Schaeperbaene
meenemen naar de gemeente.
b. Ingekomen mail raadslid Maris: Dhr Maris zal een keer uitgenodigd worden bij een
bestuursvergadering om conform zijn wens kennis te maken.
c. Ingekomen mail Jeroen Viergever Verslag Jaarwisseling: De kern Grijpskerke staat
hier positief in. Goed nieuws geen actie nodig.
d. Ingekomen mail KoJan Provoost regulier overleg Dorps‐ en Stadsraden gemeente
Veere: We hebben reeds geantwoord dat de toekomstige voorzitter zeker aan zal
sluiten om de gezamenlijke benefit uit bepaalde initiatieven te halen.
e. Ingekomen mail dhr RJ Roomer situatie kruispunt Grijpskerke: Voor zover het de
verkeersoverlast gaat dit automatisch mee naar de werkgroep verkeersoverlast en
Henk zal intern de gemeente nagaan of de heer Roomer vanuit de gemeente een
antwoord heeft gekregen. De Dorpsraad is geen partij in conflictsituaties van
individuele burgers.
7. Planning openbare vergadering: Gezien de situatie rond de gevallen coalitie binnen de
gemeenteraad en de opstartfase van de Dorpsraad lijkt eind maart of in april de meest reële
optie voor deze eerste openbare vergadering. Wordt vervolgd.
8. Tekstvoorstel flyer bij Spar folder: Detail info op de folder wordt verder ingevuld buiten de
vergadering. Naast ons emailadres moet er een telefoonnummer op komen en liefst ook de
datum voor de eerste openbare vergadering. Daarnaast is er een idee om online naast alle
social media een nieuwsbrief op te zetten waar mensen zich op kunnen abonneren en ook
zal het plaatsen van informatie via te Faam een van onze PR kanalen worden.
9. Vergaderschema volgende vergaderingen: De volgende data in 2020 zijn na de vergadering
vastgelegd als vergaderdata. Hierin zal een modus gevonden moeten worden wat de juiste
frequentie is. Het uitgangspunt voor nu is dat de vergaderingen op de derde woensdagavond
van de maand zijn om 19:30 uur:
 18 maart
 15 april
 20 mei
 17 juni
 15 juli
 19 augustus
 16 september
 21 oktober
 18 november
 16 december
10. Sluiting van de vergadering

