DORPSVERENIGING FIJNAART
Verslag bestuursvergadering d.d.9 november 2021
Aanwezig: Jacques van den Baard, John Boelhouwers, Dennis van Dongen, Rob Prein en
Ton Haverkamp
Afwezig:

Leandra Beerendonk (i.v.m. ziekte)

Opening:
Ton opent de vergadering en heet allen welkom. Een speciaal welkom aan de John en Dennis,
die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie. Vervolgens volgt een
kennismakingsronde, waarna ook de telefoonnummers worden uitgewisseld (John
06-18885544 en Dennis 06-31744071.
Terugblik recente dorpstafel:
De opkomst was groot mede gezien het onderwerp van de avond (Vitaal Centrum). Gezien de
grote opkomst stelt Rob voor om vooraf een goede inventarisatie te maken van het verwacht
aantal deelnemers, zodat hiermee met de zaalreservering rekening gehouden kan worden.
Daarnaast bleek de geluidsweergave voor de digitale deelnemers slecht. Ook de presentatie
van Pieter Heesbeen m.b.t. de energietransitie bleek enigszins verloren te zijn gegaan als
gevolg van de slechte verbinding.
Overigens geen inhoudelijke opmerkingen
Inspreken commissie Vitaal Centrum:
Op 23 november a.s. wordt de visie Vitaal Centrum behandeld in de raadscommissie Fysieke
Infrastructuur. Als vereniging is ons gevraagd in te spreken op deze vergadering. Ton geeft
aan op deze dag jarig te zijn en zal proberen in te spreken. Mocht dit, gezien zijn verjaardag,
niet lukken dan vraagt hij of Rob dit wil doen. Vervolgens vraagt men zich af hoe de
vergadering zal plaatsvinden in verband met de actuele COVID-maatregels. Hierover bestaat
tijdens de vergadering nog geen duidelijkheid. Ton zal, als hij hierover informatie ontvangt,
deze doorzetten naar de overige bestuursleden.
Naar aanleiding hiervan vraagt John wat er met de woningen in de Molenstraat gaat gebeuren
indien de visie wordt omgezet in een uitvoeringsplan. Ton geeft aan dat in de voorliggende
visie de woningen in de Molenstraat vooralsnog buiten beschouwing zullen blijven. De
ontwikkelingen zullen mogelijk plaatsvinden achter de woning van de fam. Van de Weijgaert.
Verslag van het gesprek met het college d.d. 2-11-2021:
Jacques doet verslag van het gesprek. Zowel hij als Ton hebben het gesprek als positief en
constructief ervaren. Vanuit het college werd aangegeven dat zij de ervaring met de dorpstafel
in Fijnaart als zeer positief en constructief ervaren. Tijdens het gesprek werd ons aangegeven
dat het collega op 13 december a.s. een kernbezoek aan Fijnaart zal brengen.
In het gesprek werd overigens aangegeven dat wij als bestuur zoeken naar duidelijkheid met
betrekking tot de leden van de vereniging. Wie zijn er lid en wat is hun bevoegdheid. Ook
binnen het gemeentehuis heerst er duidelijkheid over dit onderwerp. Hierover zal met de
juristen nader worden gesproken en aan ons worden teruggekoppeld.
Samenvoegen werkgroepen:
Tijdens de dorpstafel is voorgesteld om de huidige werkgroepen samen te voegen tot twee
werkgroepen t.w. fysiek en sociaal. Dit omdat er 1) weinig deelnemers in sommige
werkgroepen zitting hebben en 2) vaak overlappende onderwerpen worden besproken.
Afgesproken wordt dat Jacques een voorstel doet m.b.t. mogelijk samenvoeging.
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Vooruitblik 2022:
Dennis en John geven aan definitief zitting in het bestuur te willen nemen. Vervolgens wordt
afgesproken dat het bestuur elke twee maanden bij elkaar zal komen. De vergaderingen zullen
structureel worden gepland op een dinsdagavond. Vervolgens wordt ook afgesproken dat de
dorpstafels drie keer per jaar worden gepland. Dit met een interval van vier maand. Dit
betekent dat de eerstvolgende dorpstafel wordt gepland rondom 20 februari 2022. De
eerstvolgende bestuursvergadering wordt gepland op 18 januari 2022 om 19.30 uur in ‘De
Parel’.
Rondvraag:
Ton stelt voor om Leandra een bloemetje toe te sturen in verband met haar ziekte.
Afgesproken wordt dat Rob e.e.a. zal regelen.
Verder zijn er geen vragen.
Sluiting:
Ton sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt allen uit voor een drankje.
Vastgesteld te Fijnaart op ………………………………..
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