Woensdag 22 mei 2013
Aanvang : 19:30 uur
Plaats : Bellevue

Verslag bijeenkomst Verkenning oprichting Dorpsraad Chaam.
Aanwezigen :
Jan Meesters
Ria Loomans
Pieter Geerts
Celine Knoops
Ilse Schrauwen-van Sundert
Sandra Hendriks
Wim in ’t Veld
Jan Donkers
Jan de Jong

Nico van Hoogstraten
Peter Torenbosch
Tineke van Eeuwen
Els Magermans
Liek van Engelen
Yvonne van Amsterdam
Joseph Donkers
Kees Donkers

Afwezig met melding: Coen van de Avoort
Jan Meesters opent (mede namens Ria Loomans) de bijeenkomst met een korte
uiteenzetting over de aanleiding en de noodzaak van het oprichten van een dorpsraad.
Daarbij herinnerde hij nog even aan de situatie rond de bibliotheek. Hij gaf ook aan dat een
Dorpsraad, dicht bij de bewoners, van belang kan zijn bij de plannen die er zijn rondom de
komende besprekingen en besluitvorming van de fusies van gemeenten.
Na een eerste kennismakingsronde, werd duidelijk dat iedereen nieuwsgierig en
belangstellend was naar de mogelijkheden van een Dorpsraad.
Daarna gaf hij het woord aan Wim van Lith van de Vereniging kleine kernen Noord Brabant
De ‘Vereniging kleine kernen Noord Brabant’ was vertegenwoordigd door:
Voorzitter
Ingeborg Verschuuren
Oud voorzitter
Wim van Lith
Bestuurslid
Frank van Raak
De heer van Lith gaf een enthousiaste en uitvoerige uitleg over allerlei ‘ins- en outs’ van
dorpsraden.
Ze kunnen in de oprichtingsfase en tijdens het functioneren van de dorpsraad een
belangrijke gesprekspartner worden. Ook beschikken zij over veel materiaal zoals concept
Statuten en een Huishoudelijk reglement. We kregen een paar “gouden” tips.
Het kwam regelmatig tot een geanimeerd gesprek, waarbij iedereen een duit in het zakje
deed. Sociale binding (ander woord voor: wanneer wordt ik als “import” burger van Chaam

voor “vol” aangezien door de rest van de mensen in Chaam –die daar dan geboren zijn-) was
een belangrijk onderdeel van het gesprek.
Tot slot werd gevraagd of de aanwezigen bereid zijn om in de toekomst hun bijdrage te
willen leveren aan de dorpsraad. De bereidheid was nagenoeg unaniem.
In de volgende vergadering worden de volgende stappen gezet:
 Instellen werkgroep
 Oprichten Dorpsraad
 Kandidaten bestuur
 Wat wil iedereen doen: kennis, kunde, vaardigheid, ervaring
Jan Meesters zal bij de gemeente navraag doen over een vorm van subsidie.
Een verslag van deze eerste bijeenkomst wordt naar Ons Weekblad, BN de Stem en
www.Alles van Chaam gezonden.
Vooralsnog zullen voor de volgende vergadering geen nieuwe deelnemers worden
uitgenodigd.
Ria en Jan Meesters hebben in overleg maar zonder ruggespraak besloten om op de
volgende bijeenkomst WEL nieuwe deelnemers toe te laten. Uit het dorp komen geluiden
dat vooral de “jongeren” nu wel willen instappen. O.a. door enthousiaste reacties van Ilse,
twitter en facebook. En die kans willen we niet missen
De op- en inrichting van de Dorpsraad is onderwerp van de volgende bijeenkomst.
De volgende bijeenkomst is 24 juni 2013, aanvang 19:30 uur.
Het SKAC heeft aangeboden om ruimte ter beschikking te stellen.
Nico van Hoogstraten.
NB: het logo heb ik van Pieter Geerts gejat (Jan Meesters)

