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Pieter heet iedereen welkom en geeft een toelichting bij de rolwisseling ten opzichte
van Jan M.
Iedereen werd aan elkaar voorgesteld.
De subsidie van de gemeente is onderweg.
De notulen van de vorige vergadering (24 juni 2013) werden goedgekeurd en
vastgesteld met een opmerking van Jan M. over de laatste alinea. Hierin staat een
conclusie over de herindeling, welke voorbarig was en niet was afgestemd met alle
aanwezigen.
Rechtspersoon en onderbouwing. Jan M. geeft nog een toelichting bij het advies van
de werkgroep. De vergadering besluit de werkgroep te vragen een Stichting op te
richten.
De voorlopige statuten werden toegelicht met nadruk op het begrip DNA van Chaam.
Toon Joosen vroeg of het stuk DNA van Alphen Chaam bij de werkgroep bekend was.
Dit is een onderliggend stuk bij het project Hallo Brabant, wij zijn Alphen Chaam. De
werkgroep kent het stuk niet en Toon zal het toesturen. Piet van Riel vroeg extra
aandacht voor het beheer van aan de Stichting toegewezen gelden voor projecten.
Frank van Raak merkte op dat er bij de provincie nog wel subsidies zijn voor
Dorpsraden, echter alleen voor die projecten die iets te maken hebben met de
onderlinge samenwerking (of stimulering daarvan) tussen Dorpsraden. Hij zou het
betreffende stuk opsturen.
Presentatie van de Dorpsraad.
Een groepje uit de werkgroep heeft een presentatie (powerpoint) gemaakt, die
inhoudelijk model heeft gestaan voor de statuten en de website van de Dorpsraad.
Waarbij dank aan Pieter voor de uitvoering van het een en ander. Tijdens de
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presentatie werd stilgestaan bij de structuur van de Dorpsraad.
In het voorlopige bestuur is de rolverdeling als volgt:
Voorzitter
Pieter Geerts
Secretaris
Marianne Nugteren
Penningmeester
Jan Meesters
BestuursledenRia Loomans, Nico van Hoogstraten, Yvonne van
Amsterdam, Erik Kolsteren
Ook de functie van de werkgroepen werd uitgebreid belicht.
Het communicatieplan werd toegelicht en de noodzaak van goede communicatie
"van onderaf" aangegeven. In de werkgroep gaat een aparte groep zich bezig houden
met de communicatie. Diverse ideeën vlogen over tafel over flyering, inschakelen
winkels en bibliotheek, ideeënbus....
Ter voorbereiding op de acties na de pauze heeft Pieter een toelichting gegeven over
de brainstormsessie van na de pauze. Met als opdracht om in de pauze op papier de
onderwerpen te zetten die de aanwezigen het meest aan het hart gaan. Als
voorproefje werd er al stevig gediscussieerd over: Zwembad, toeristenbelasting,
rondweg, Ons Weekblad gratis (hier gaat de werkgroep actie op ondernemen)
Inventarisatie Actiepunten.
In een bijlage die bij deze notulen zijn gevoegd hebben we de inventarisatie van de
actiepunten (onderwerpen) opgenomen. Tijdens deze inventarisatie scoorde de
Drukte in de Dorpsstraat heel hoog. Bij een poging om hiervoor belangstellenden
(Toon Joosen en Ilse Schrauwen-Van Sundert hadden zich al gemeld) uit de groep
aanwezigen te porren om in een werkgroep voor dit actiepunt te gaan zitten werd
geopperd om eerst een enquête te houden onder de inwoners. En op basis van de
resultaten van deze enquête de werkgroepen te activeren. Voorgesteld werd om in
de enquête in ieder geval de onderwerpen op te nemen die vanavond zijn
geïnventariseerd. De enquêtes moeten middels adressen, e-mailadressen worden
geïndividualiseerd met ruimte om alternatieven of andere initiatieven aan te geven.
Voor het grootste effect van de resultaten werd ook voorgesteld de enquête aan te
reiken aan de bewoner en (later) weer mee te nemen. Voor een efficiënte verdeling
over de wijken zouden we terecht kunnen bij Berry van Oers van de harmonie. Dit
voorstel wordt door de werkgroep overgenomen en Ilse heeft zich bereid verklaard
bij de samenstelling van de enquête te helpen. Benadrukt werd om als eerste een
realiseerbaar project te kiezen .
Rondvraag: Hoe vinden de afspraken plaats met de gemeente? JanM heeft het
mechanisme van het convenant uitgelegd en de positieve houding van de gemeente
naar de dorpsraad.
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