Besluitenlijst naar aanleiding van het plenaire overleg van het bestuur van de Dorpsraad met
haar actieve leden van 8 april 2014.
1. De voorzitter zal bij St. Maatvast melden dat Bob van Velthuijzen voorgedragen is als
afgevaardigde van de Dorpsraad bij het Dorpshuis Badhoevedorp.
2. De voorzitter neemt contact met de heer Biemond met betrekking tot de kranslegging
op 4 mei a.s. door de Dorpsraad.
3. Urgent is geworden het vinden/zoeken/werven van een nieuwe voorzitter; lukt het niet
in ons netwerk, dan gaan we adverteren.
4. Ons Dorp: voorzitter is in gesprek met Martijn van Berkel (Bohemen) in verband met
bijdrage in de kosten voor de hah-verspreiding van het mei-nummer van Ons Dorp
voor het plaatsen van artikelen van de project-ontwikkelaar, de Gemeente en RWS?
5. Kaalslag bomen: naar de verantwoordelijke wethouder – op dit moment nog de heer
Bak – wordt een open brief gestuurd, dat Badhoevedorp het niet pikt dat –zonder
beleid en open communicatie – honderden bomen in ons dorp worden omgehakt.
Wijnand Uitman gaat 10 april 2014 inspreken bij Gemeenteraadsvergadering
Hoofddorp. Ook de pers wordt ingelicht.
6. Begroting/financiële positie: besloten wordt voor te stellen op de ALV de contributie
te verhogen naar 1 euro per maand…12 euro per jaar! Afgesproken wordt dat we actie
gaan ondernemen richting onze wanbetalers: 213 adressen krijgen bericht – bij het
innen van de contributie (na de ALV) dat zij ook nog de contributie van vorig jaar
moeten betalen. (blijven zij in gebreke met hun betalingen, dan worden ze verwijderd
uit de ledenadministratie).
Wijkbudgetten zullen worden aangevraagd voor in totaal 5500 euro met speerpunten:
bijdrage voor alle kosten die gemaakt worden met onze intensieve participatie-werkzaamheden en communicatie met achterban/website/Ons Dorp.
7. Afgesproken wordt dat Bob van Velthuijzen – naar aanleiding van een vraag in het
beheeroverleg – met de gemeente een afspraak zal maken voor een schouw door ons
dorp; Wijnand Uitman biedt aan een interessante route uit te stippelen.
8. Ciska laat weten dat het belangrijk is (om de interesse van onze leden te prikkelen)
dat er een belangwekkend onderwerp aan de orde komt na het officiële gedeelte van
de Algemene Ledenvergadering van 27 mei a.s. Vincent neemt dit onderwerp
op…Grondgeluid?
Ciska neemt op zich dat in ons Dorp een meetpunt(en) wordt geplaatst.
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