Bijlage inschrijfformulier leden
Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Ter informatie voor u als (aspirant)lid van de vereniging Dorpstafel
Zevenbergschen Hoek deze korte uitleg;
-

Het doel van de vereniging is het (mede) bevorderen van een optimaal
woon- en leefklimaat in de kern Zevenbergschen Hoek.

-

De visie op dit doel staat beschreven in het gebiedsplan Zevenbergschen hoek.
Deze kunt u terug vinden op www.gebiedsplannen.nl op de pagina Zevenbergschen
Hoek onder “Informatie voor nieuwe leden”.
Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt periodiek aangepast aan
ontwikkelingen en behoeften.

-

U kunt als lid plaatsnemen in een van de werkgroepen die proberen om het
gebiedsplan voor Zevenbergschen Hoek gerealiseerd te krijgen.

-

Dit doen wij samen met onze partners samen met gemeente Moerdijk,
Woonkwartier, politie Zeeland/West-Brabant, het haven Bedrijf Moerdijk, Surplus
en/of Groenhuizen.

-

U kunt lid worden als u woonachtig bent in de bebouwde kom (kern) van
Zevenbergschen Hoek of buiten de bebouwde kom (buitengebied) van
Zevenbergschen Hoek.

-

Als lid van deze vereniging heeft u na het actief bijwonen van minimaal
2 vergaderingen stemrecht over zaken die ter stemming komen tijdens de
Dorpstafel vergadering.

-

Voorafgaande aan de Dorpstafel kunt u agendapunten aandragen bij de agenda
commissie en ontvangt u een uitnodiging met de vastgestelde agendapunten.

-

Uw e-mailadres als lid wordt alleen gebruikt voor communicatie vanuit de
Dorpstafel. Het e-mailadres zal niet verstrekt worden aan derde.

-

Om een actieve en dynamische dorpstafel te behouden verwachten wij van de
leden dat zij per jaar minimaal de helft van de bijeenkomsten aanwezig zijn.
o Dit zal door middel van een absentielijst worden bijgehouden.
o Datums bijeenkomsten worden aan het begin van het jaar kenbaar gemaakt.

-

Het digitale afschrift van de akte van oprichting van de Dorpstafel
Zevenbergschen Hoek kunt u terug vinden op www.gebiedsplannen.nl op de pagina
Zevenbergschen Hoek onder “Informatie voor nieuwe leden”.

-

Uw inbreng wordt ten zeerste op prijs gesteld en wij staan altijd open voor nieuwe
ideeën.

-

De Dorpstafel behandelt geen individuele klachten of vragen bewoners!
Als deze er zijn zal de Dorpstafel betrokkene wel helpen door uit te zoeken en aan
te geven waar ze met de klacht of vraag terecht kunnen.

