Geachte tafelaar,

Omdat grotere fysieke bijeenkomsten nog steeds lastig zijn in een gebouw, heeft het
bestuur toch gekozen deze keer een digitale bijeenkomst te houden. Met hulp en uitleg
willen we kijken of we 3 tot 4 hoofd onderwerpen kunnen bespreken in een bijeenkomst van
1 uur met de mogelijkheid tot uitlopen tot 1,5 uur.
Maandag 14 juni om 19:30 uur via Microsoft teams. Met aanmelding vooraf zodat
iedereen op tijd een werkende link heeft waarop ze kunnen inloggen.

Meld u hier aan https://forms.gle/TCuMv7in6WWtxKDY7

Wat is er te
bespreken?
•

•
•

De verkeersgroep heeft een
schouw door het dorp gedaan
met de gemeente. Ook hebben ze
blijvend contact gehad over
allerlei verkeer en
veiligheidszaken. O.a. de
snelheidsborden op de
Timberwolf zijn daar een
voorbeeld van. Hier praten we u
over bij.
Hoe gaat het groen de komende
tijd aangepakt worden en dan met
name nog steeds de Wieken.
Openbare evenementen in en
om het dorp hoe gaat de
gemeente hier nu mee om?

Wat gaat er gebeuren de komende tijd?
•
•
•
•

Op www.gebiedsplannen.nl kunnen we als inwoners van Standdaarbuiten zaken
delen en bespreken. Momenteel hebben wij als bestuur daar nog geen berichten te
plaatsen gehad. Wie kan en wil hierover meedenken?
Op 27 mei is er het afscheid van Burgermeester Kleijs.
De aanleg van glasvezel is begonnen in de gemeente Moerdijk. Mocht u hier
interesse in hebben, kunt u zich wenden tot E-Fiber.
Het 380 KV traject is nog steeds bezig bepaalde punten op te lossen.

Mededelingen bestuur
+ Communicatie is lastig. Veel gaat
digitaal. We vroegen ons af of er behoefte
is om eens per 3 maanden een A4 met
dorpsgerelateerde mededelingen of
ontwikkelingen te verspreiden via de
brievenbus. En wie zou dit kunnen en
willen organiseren? --> Mail ons.
+ We hebben nog steeds een nieuwe
penningmeester nodig.

Vragen?
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u ons altijd bereiken via
dorpstafel@standdaarbuiten.org
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