Verslag bijeenkomst in de Schakel dd. 17-12-.2018
Aanwezig: Wimke Houthuizen (vz), Hennie Kwant, Frans Soers, Frans van Deurzen, Marc
Dijk, Erica de Graaf, Theo Dubbeld, Theo Dubbeld, Roy de Leijer, Frits vd Wiel, Claire
Haarmans, Marion Rutten, Christ Dirks, Floor van Duijvenboode, Marriette Claessens,
Rommy Buteneers, Anja vd Burght, Wolter vd Pers, Lian van Vlierden (notulist), Lise
Cuppens, Huub Geurtjens, Tjeu Cox, Henk Hoeben, Theo vd Aalst, Ton v Berlo, Louis
Schlangen, Ron de Man (notulist)
1.

Opening
* Er zal aandacht zijn voor het afscheid van Wimke (voorzitter) en Ron (secretaris)

2.

* "Samen waterklaar"': dit item vervalt wegens ziekte

3.

Ingekomen onderwerpen of vragen van de inwoners van Dorplein
De brief over de Schakel die vorige week bij alle inwoners in de bus is bezorgd wordt
besproken.
Aansluitend geeft Henk Houben een presentatie over de nieuwe Schakel m.b.v.
beamer.
Samenvatting: de sport/gym/beweging/huppelzaal wordt een stuk lager waardoor de
Schakel niet meer verdiept hoeft te worden gebouwd. Dit scheelt enorm in de kosten
en maakt het nu makkelijker om op het dak zonnepanelen te installeren. Samen met
een warmtepomp zou het zelfs een “nul op de meter” gebouw kunnen worden. Dat
scheelt enorm in de exploitatiekosten.
Voornaamste zorg nu: hoe houden we de Schakel in 2019 open zonder bestuur en als
als Rob vertrekt? Henk en Christ zetten hun schouders eronder maar kunnen iedere
hulp gebruiken.
Alhoewel dit eerste schetsen zijn, kan bijna iedereen zich daarin vinden. Applaus voor
Henk! Het lijkt alsof de neuzen in Dorplein weer dezelfde kant op staan.

4.

Mededelingen
 Vergaderschema: er is een concept gemaakt voor volgend jaar: de 1e
vergadering volgend jaar is op maandag 18 februari. De overige data zijn 15/4
(jaarvergadering), 17/6, 16/9 en 18/11
 er ligt een vraag vanuit het Dorpsplatform Zurrik om de voorzitters weer eens
bij elkaar te laten komen om te kijken welke gemeenschappelijke zaken er zijn.
Aangezien DU geen voorzitter meer heeft per 1/1/19 zal iemand anders moeten
gaan. Er dienen zich geen vrijwilligers aan..

5.

Verslag Wonen en ontwikkeling
In de laatste vergadering is afgesproken dat we niet meer in de grote projecten duiken,
zoals DIC/Metalot. We gaan ons bezig houden met de kleinere behapbare projecten.
 Haven (Tjeu Cox): DU heeft een zienswijze ingediend. Deze is grotendeels
ongegrond verklaard. Naar aanleiding van een artikel in het ED van Jelle
Krekels om constructief verder te gaan is er een nieuwe brief naar de raad
gegaan. Hierin geven wij aan dat we ons niet verzetten tegen de 3 bestaande



6.

hallen maar de 4e voorlopig willen aanhouden. Verder mogen deze hallen
NIET gebruikt worden voor opslag van N(yrstar) L(each) P(roduct)
DIC: er lopen diverse beroepsprocedures. Uitspraak hierover wordt medio
2019 verwacht.

Verslag Commissie Sociaal Maatschappelijk
 Mariette Claessens (Sociaal Makelaar). De opzet van de sociaal makelaars
wordt aangepast (meer gebiedsgericht). Voorlopig verandert er voor ons niets.
 Evaluatie bijeenkomst nieuwe bewoners. Deze is goed gegaan en werd ook
gewaardeerd. Puntje van aandacht: nieuwe bewoners om reactie te vragen, te
evalueren.
 Werkgroep WMO: repair cafe, huiskamer, welkom nieuwe inwoners loopt.
 De Schakel, stand van zaken en hoe nu verder. Dit item is al grotendeels
besproken bij presentatie van Henk.

Duidelijk wordt dat er nieuwe mensen aangetrokken moeten worden om voorzitterschap en
secretaris in te vullen. Verjonging zou ook een zaak zijn.
7.

Verslag commissie Openbare Ruimte, Recreatie en Natuur
 Brug over de Zuid--Willemsvaart: er zijn nu 2 locaties (bij de haven en bij de
zandafgraving (CZW), beide op terrein van Weert) in beeld en er is vraag naar
een hippische brug. Dit is afwachten, want hier hebben meerdere partijen
invloed op.
 Plannen H.Hartpark t.o.de Kantine: Mark Dijk geeft toelichting. Gemeente
vraagt om ideeën voor de inrichting. Er wordt rekening gehouden met de
Cinderella Germanica (oftewel de Duitse vleugelloze zandloopkever), deze is
zeer zeldzaam .
 Ook wordt gekeken naar de bloemen bij de insectenmuur, het wil maar niet
groeien.

8.

Afscheid Wimke en Ron
Wolter houdt een bedankwoordje voor hun inzet, vergezeld van een bos bloemen en
een mooi beeldje. Namens de gemmente neemt Frits afscheid met een fles wijn en
(heel toepasselijk) kerstkransjes. Als er vragen zijn, kunnen ze altijd bij Wimke en
Ron gesteld worden,ze zijn niet geheel van het toneel verdwenen!

9.

Rondvraag
 Sowieso willen er 17 mensen doorgaan met het platform, dus er moeten
mensen bij en zeker secretaris en voorzitter. Wolter wil tot de volgende
vergadering wel voorzitten en hoopt daarna de hamer over te kunnen geven.
 Floor wil even duidelijk bezwaar maken tegen de brief die is rondgegaan,
omdat er benoemd staat dat deze namens allerlei groepen is gemaakt, terwijl
men niet is bevraagd. Meerderen beamen dit.
Wolter vraagt of Lian secretaris wil worden. Zij geeft aan dit nog niet zeker te weten.

10.

Sluiting

