
Bestuursvergadering dorpsraad 4 juli 2013 

20.0 uur bij Jan van Essen  

 

1 Opening en Agenda: 

Jan van den Broek opent de vergadering, de agenda wordt vastgesteld. 

De subsidies van het Fond Sociale Vernieuwing van 2011 en 2012 worden gebruikt voor het 
project dat niet gehonoreerd is bij de verdeling van de i-dop gelden. De gelden voor 2013 
worden gereserveerd voor de Burcht.  

2 Samenstelling bestuur: 

Jan heet Johan van den Boom welkom. Johan zal een paar vergaderingen bijwonen voordat 
hij zich in oktober verkiesbaar stelt. Johan vraagt of de vergaderingen weer in het openbaar 
in de Burcht gehouden kunnen worden. De volgende vergadering 14 augustus zal in de 
Burcht plaatsvinden. De aankondiging zal begin augustus op de website geplaatst worden 
samen met de agenda.  

 

3 Vergadering platform en voordtel Anja Verwey. 

Jan van Essen,  Petra Schimmel  en Han Maassen zijn naar de vergadering geweest en doen 
kort verslag. Inmiddels is er een klein groepje gevormd die een aanvraag doen bij de 
provincie voor ondersteuning van de subsidie aanvraag bij de provincie voor een gezamenlijk 
project. Jan van den Broek zal dit verder op zich nemen. 

 

4 Jaarvergadering: 

Omdat op 19 september een ronde tafelconverentie over energie coöperaties georganiseerd 
is door de gemeente en het de bedoeling is dat hierbij 1 of 2 leden van de dorpsraad 
aanwezig zijn wordt de jaarvergadering op 3 oktober gehouden.  

 

5 Ingekomen stukken: 

Edwin de Corti heeft een mail gestuurd betreffende de nieuwe Leefbarometer. Jan van den 
Broek heeft de mail doorgestuurd.  

Jan van den Broek gaat eventueel naar overleg Burcht gemeente. Of zal eventueel op een 
andere manier de gemeente laten weten dat het stichtingsbestuur alle zaken rondom de 
Burcht behartigd, Incl. i-dop. 

 



6 Rondvraag: 

 Jan van Essen en Petra hebben niets voor de rondvraag. 

Johan bedankt voor de mogelijkheid om deel te nemen aan de vergadering. In september 
komt er nadere informatie betreffende camping t’ Loo. 

Jan van de Broek merkt op dat er nog een keer een rondom de toren verschijnt en dat er een 
nieuw parochieblad van de nieuwe parochie gaat verschijnen. Of er in plaats van de Intense 
rondom de toren een dorpsblad moet komen zal te zijner tijd aan de jaarvergadering worden 
voorgelegd. 

7 Sluiting: 

 Om 21.30 sluit Jan de vergadering. 

 

 

 

  

 

 

  


