Verslag: Ingelast DIGITAAL openbaar overleg
Woensdag 17 maart 2021 20.30-21.10 uur
Aanwezig: Jos, René, Tonny, Paul, Maria, Joep,
Huberiet, Hanny, Mark, Inge N.
Afwezig: Punt

Omschrijving

Actie

1. Opening

Jos verwelkomt iedereen. Er zijn enkele bespreekpunten
die niet kunnen wachten tot de eerstkomende reguliere
vergadering in april.

2. Attentie
zorgmedewerkers

Het idee werd geopperd voor een Paas attentie voor de
zorgmedewerkers van ’t Hoogveld, De Huuskamer en
Tante Sjaan.
Aantal medewerkers Hoogveld 138, Huuskamer en Tante
Sjaan onbekend, aantallen worden nagevraagd.

Hanny

Hanny is bij de Bakkertjes geweest en heeft
mogelijkheden opgevraagd. Er wordt gekozen voor de
optie van een mooi doosje met Paaseitjes (á 4-5 € per
stuk). Bestelling wordt 18 maart voor de levering van 1
april a.s. doorgegeven.

Hanny

Afzender kaartje
Er worden kaartjes gemaakt met afbeelding Duim en
Dorpsraad Logo. Afleveren bij De Bakkertjes.

Paul

Anoniem: Kosten komen op Gift Gulle Gever.
3. Bankje
Gemeente

Van de ideeën zoals getoond tijdens de Heisessie vielen de
eerste 3 suggesties af, kreeg idee 4 tien stemmen en idee
nummer 5 acht stemmen.
Vanwege het ‘hufterproof’ concept is gekozen voor idee
nummer 5 van Jan Pieter van Sambeek.
Voor bank idee 4 heeft Jos contact gehad met de
ontwerper en gevraagd het concept verder uit te werken
voor het aangepaste MFA.
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4. Beweegdag

Beweegdag wordt waarschijnlijk gehouden op woensdag 9
juni a.s. van 14.15-17.15 uur. In samenspraak met de
ouderraad en het beweegteam zal geprobeerd worden
deze tijd te vervroegen naar bijv. 12-15.00 uur.
22 maart a.s. is een overleg met Frans Rongen hierover.
Maximum budget is € 2.000.= inclusief versnaperingen.
Verdeling Leefbaarheidsfonds/Gulle Gever € 500/1500.
Jos/Maria

5. Idee
Kerstwandeling

Via de mail is een vraag ontvangen vanuit Wendy … of de
Dorpsraad het voorstel van een Kerstwandeling wil
ondersteunen/promoten?
Dit zou een wandeling kunnen worden op 12 of 19
december, eventueel i.s.m. het Brink Event.
De wandeling zou langs diverse verenigingen kunnen
voeren in het dorp langs Het Gild, Glühwein, koortjes.
Dit initiatief wordt toegejuicht.

6. Rondvraag

Of elk dorpsraad lid wil nadenken voor de vergadering op
7 april over zijn/haar eigen rol in de dorpsraad, en welke
kwaliteiten van de kandidaten op de Heisessie gebruikt
kunnen worden.

Allen

7. Sluiting

De vergadering sluit om 21.15.

DATA

Omschrijving

Wie gaat?

7 april 2021 20.00 u

Reguliere Vergadering Dorpsraad
Digitaal of MFA

Allen
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