ALGEMENE BIJEENKOMST DORPSBELANG MOLENSCHOT 2018

Kort verslag / aandachtspunten
Datum
vergadering
Locatie
Tijdstip
Afwezig
1

2

3

29 november 2018
Molenwiek Molenschot
20.00 uur
Geen bericht van verhindering

De indeling van de avond ziet er samengevat als volgt uit:
Tussen 20.00 en 21.00 uur
- Rolph Dols over ambitie op het gebied van wonen in Molenschot
- Krijn Berger over leefbaarheid in Molenschot
- David van Iersel en Nicole van der Steen over bomenbeleid Veenstraat
- Peggy Kerremans en agente Angelique van Geloven over (oefening) buurtwhatsapp
Pauze van 21.00 tot 21.15 uur
Vervolg van 21.15 tot 22.00 uur
- Kort aangeven wat Dorpsbelang heeft gedaan in 2018 (zie ook Nieuwsbrief 7)+ actualiteiten
- Thema's/vragen werkgroepen: ophalen input bij aanwezigen.
Op de site van Dorpsbelang komt te staan (reminder voor bestuur):
De indeling van de avond (Powerpoint van Frank)
Bomenbeleid / Veenstraat (levert David van Iersel aan via Nicole van der Steen)
De opgehaalde input door de werkgroepen
Kerstboomverbranding 9 januari 2019
Avondvierdaagse
14-17 mei
Foto bord sponsoren Kerstverlichting
Oproep aansluiten bij Buurtpreventie aanmelden via: buurtpreventiemolenschot@gmail.com
Dit kort verslag in aanvulling op andere verstrekte informatie
Uitwerking opgehaalde input door werkgroep
Dit wordt door de leden van de werkgroepen zelf verder uitgewerkt en aan het bestuur
verstrekt. In de vergadering van 14 februari 2019 wordt daar verder over gesproken.
Rondvraag
Ad Nelemans * Glasvezel
Glasvezel GilzeRijen is afgerond en kent 1500 leden.
Er is nu door hun een traject opgestart om de aangesloten percelen de mogelijkheid te
bieden om brandmelders en inbraaksystemen aan te sluiten. Nader bericht daarover volgt.
Piet Boemaars * Bankjes bij zorgboerderij
Bij de zorgboerderij is kennelijk de oorspronkelijke, gemeentelijke bank verwijderd.
Piet vraagt zich af of uitstraling en comfort van de banken van Toerlezjoere passen bij de
doelgroep(en). Frank geeft dit door aan Carlo van Engelen (lid Toerlezjoere).
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Frank Multum * Bedankje Jan Brokx
Jan gaat verhuizen naar Tilburg en verlaat Dorpsbelang. Frank bedankt Jan voor zijn inzet
van de afgelopen jaren en onderstreept dat met een bos bloemen.
Sluiting. Om 22.15 uur
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