Verslag van de tussentijdse vergadering Stichting Dorpsraad Beets
Woensdag 15 mei 2019
Aanwezig:

Jan van Weerdenburg (voorzitter), Afra Bakker, Jurre Bleekemolen,
Peter van Raalte, Marilyn Roding en Albert van de Stouwe

De vergadering wordt gehouden in het café van de Dorpshuis de Drie Hamers.
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De voorzitter heet ons nieuw dorpsraad lid Marilyn Roding van harte welkom.
Deze vergadering is bedoeld om de punten van de jaarvergadering van 14 maart jl.
even door te nemen.
Het fietsoplaadpunt is geplaatst. De fietsoplaadpunt is geplaatst bij de nieten naast
de kerk. Het zou handig zijn om een bordje te plaatsen met verwijzing naar het
fietsoplaadpunt. Als de gemeente hier niet voor zorg draagt wil Albert een bordje
laten maken.
Peter is de laatste keer bij GDO overleg geweest. Peter geeft een korte verslag van de
vergadering. Tijdens het GDO overleg is gevraagd of de Dorpsraden twee jongeren
per dorp willen afvaardigen voor een jeugdraad. Het gaat om jeugd tussen de 15 en
30 jaar. Het is de bedoeling dat in september deze afgevaardigden bij elkaar komen
om hun wensen kenbaar te maken. Het gaat om één of twee bijeenkomsten. Er
worden diversen namen genoemd. De bestuursleden zullen de jongeren benaderen.
Marlies van Koedijk heeft aangegeven dat zij het secretariaat over wil dragen. Jan is
Marlies geweest om dit met haar te bespreken. Peter zal het secretariaat van Marlies
overnemen. Dit moet ook geregeld worden bij de KvK. Ook Marilyn moet worden
ingeschreven bij KvK. Peter zal dit op zich nemen.
Jurre heeft contact gehad met Hans de Boer over de website van de Dorpsraad. Veel
informatie is van de website verdwenen. Hans de Boer heeft Jurre nog niet
teruggemaild. Jan neemt contact op met Hans de Boer.
Status glasvezel; wanneer en of er zelfs glasvezel in Beets komt is nog niet bekend.
Voorlopig even afwachten.

Sluiting om 20.30 uur.

