Notulen DR-vergadering Donderdag 16 juni 2016

Aanwezig:
Afwezig:

Peter Strijbosch Nicole Kleuskens,Henk Janssen
Nelly Janssen, Loes van Hoof, Johan Schipper. Marij Droog, Bram van Helden
Tiny van Wegberg (afgemeld)

1. Opening

Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
-Jaarverslag definitief maken, Peter en Nicole hebben het jaarverslag 2015 ondertekend.
-Invulling educatief uitje; er wordt een nieuwe datum geprikt.
-Rabobank bijeenkomst Clubkascampagne 26 mei, Nelly:
RABO stapt over op een anders systeem. De leden van RABO ontvangen een stemkaart.
Hun stem kunnen zij dan uitbrengen op een vereniging of stichting. Met een verdeelsleutel wordt dan het
totaalbedrag verdeeld.
Nr. 61 Uitnodiging opening beachvolleybalvelden Hovoc 27 mei, Nico Freriks hield een presentatie over
zijn volleybalseizoen in Iran, waarna de beachvolleybalvelden officieel geopend werden door wethouder
Paul Driessen.
3. Actielijst en plancoördinatoren
Nr. 58 Accommodatiebeleid – stand van zaken, overleg leden DR 3 juni en 10 juni met Roy Simons (Buro
Negen) – verslag Henk/Peter/Bram/Loes.
Uitslag enquête wordt toegelicht. Donderdag 8 september volgt er een bijeenkomst voor alle betrokkenen.
Buro Negen verwerkt de resultaten en gaat deze avond organiseren. De DR stuurt vooraankondiging.
Nr. 59 Sportzone – bijpraten kopgroep en tekenen intentieverklaring 30 mei – Peter en Henk
Peter en Henk hebben de intentieverklaring ondertekend.
Nr. 72 Bijeenkomst renovatie/verbouwing van Kloosterhof 16juni 18.30 Nelly
De vernieuwde plannen werden gepresenteerd door Marc Janssen, eigenaar Kloosterhof. Gepland om te
starten aanvang 2017. Er komen boven geen woningen, het blijft laagbouw met een iets hogere plafonds.
Plan laden/lossen Jan Linders: via Kloosterstraat naar pad rechts van kerk en dan uitrijden via Hoofdstraat.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 59 Hof te Berkel - stichting een feit, financieel voorschot – status/ontwikkelingen
Positieve ontwikkelingen over de organisatie van de plannen voor de beweeg- en speelstraat.
Start begin juli. Binnenkort volgt een bijeenkomst met presentie van het wijkcomité.
Nr. 67 Slimburgers - Netwerkbijeenkomst, zaterdag 25 juni, Johan sluit aan.
Nr. 68 Synthese - integratie van statushouders in nieuwe buurt, 28 juni: niemand sluit aan
Nr. 69 Bouw je eigen wijk/buurt – Vur Oaw 30 juni, niemand sluit aan
5. Rondvraag
Henk vraagt aandacht voor preventie van drugsgebruik.
Henk: stand van zaken Gasthoes bijgepraat.
Nicole: financiële afwikkeling van het ‘Horster Ommetje’ is geregeld.
Marij: Whatsapp van belangstellende worden doorgegeven aan Gertie.
Nelly: ontwikkelingen Centrum Management doorgesproken. De leden ontvangen voortaan ook de notulen.
6. Sluiting
Om 22.10 sluit Peter de vergadering.
Volgende vergadering: 21 juli 2016 om 20.00 in Bowlingcentrum de Riet.
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