
Notulen vergadering dagelijks bestuur “Ons Aller Belang”d.d. 22-5-2013

Aanwezig Cees,Guus, Klaas en Jelle,.
Afwezig Mieke.

1 Vooroverleg bijeenkomst met gemeente 30-5 aanstaande. Klaas en Guus gaan daar heen.
Te bespreken onderwerpen:
Speelplaatsje zou moeten verdwijnen. Wordt te weinig gebruikt. Moet blijven vinden wij.
Hans v.d. Meer heeft een voorstel gedaan om de Aardbeienbrug weer te verlichten.
Met gemeente financiering en uitvoering bespreken.
Klaas heeft gevraagd of Nuon en Cayway aanwezig kunnen zijn ivm aanleg en glasvezel en nieuwe 
elektrakabel.
Gasbedrijf wil niets met gasleidingen in relatie tot pompen Rijnland.
Handhavers op Koninginnedag 2.5 uur op het water waar niemand is  en het dorp vol loopt met 
mensen.

2 Evaluatie jaarvergadering.
Cees zegt dat hij tot op heden niet precies wist waar informatie over het doen en laten van de 
buurtvereniging te vinden is..
Wij gaan meer op de website zetten . Doet Guus.
Wij gaan denken over ander vormen om bewoners te informeren.
Uitnodiging jaarvergadering en reisje zullen wij huis aan huis blijven verspreiden.

3 Structuurvisie.
Klaas en Jelle zijn na de algemeen vergadering aangesproken op mogelijke belangenverstrengeling.
In Stuw en klankbordgroep zitten wij als bewoners. Klaas is daarnaast kweker en Jelle is (hobby)- 
jachthavenexploitant.
Wij laten zoals het is. Klaas en Jelle zullen regelmatig opverleggen met rest van het bestuur. Jelle 
rapporteert per E-mail of mondeling. Snel overleg wanneer nodig. Bals er problemen ontstaan met 
achterban of gemeente over conflicterende belangen kunnen wij dan nog ruilen met Guus  of  Cees.
Mieke heeft ook watersport gerelateerde belangen.

4 Financiële bijdrage aan Stuw ? Voorlopig niet doen. Later als het misschien echt nodig is 
heroverwegen.

5 Verdeling taken.

Klaas: Reisje. kaartavonden, overleg Gemeente, Stuw en wijkradenoverleg.
Mieke: Penningmeester, kaartavonden
Cees:, Buurtverlichters en ledenadministratie,(binnenkort afspraak met Mieke Cees en Jelle voor 
overdracht)
Guus: Beheer internetsite gemeente en wijkradenoverleg.
Jelle: Secretaris, Stuw en gemeente.

Wvttk

Gaan we iets leuks doen met de grote financiële reserves. Voorlopig niet. Wel over nadenken en 
misschien iets bijdragen aan de brugverlichting en het speelplaatsje.


