Woensdag 24juni 2013
Aanvang : 19:30 uur
Plaats : SKAC

Verslag 2e bijeenkomst Verkenning oprichting Dorpsraad Chaam.
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Elly De Swart, Ilse van Sundert, Joseph Donkers,
Els Magermans

Jan Meesters heet iedereen welkom en de mensen die niet bij de vorige
vergadering aanwezig waren stellen zich voor.
-Jan M.laat weten dat hij naar de gemeente een schriftelijk verzoek heeft gestuurd
om in aanmerking te komen voor een startsubsidie voor de Dorpsraad. Tevens heeft
hij telefonisch getracht contact op te nemen met de burgemeester. Nog geen reactie
ontvangen. Besloten wordt dat Jan opnieuw contact opneemt met de gemeente.
-Na een discussie over het vormgeven van een dorpsraad wordt besloten om Jos de
Roover van de dorpsraad Galder/Strijbeek binnenkort te vragen om ons te
informeren over hun dorpsraad.
-Discussie over de rechtsvorm van de dorpsraad.
De meningen zijn hierover verdeeld, blijkt uit de volgende opmerkingen:
o -Stichting: kan leiden tot een eliteclub, maar is slagvaardiger.
o -Vereniging: wordt democratischer en slagvaardiger (mits voorzien van een
goed door de ledenvergadering goedgekeurd activiteitenplan) gevonden.
Dorpelingen voelen zich door lidmaatschap meer betrokken . Alle
dorpelingen lid van de vereniging? Gratis lidmaatschap of juist een bijdrage
vragen om motivatie te laten blijken?
o Advies vragen aan een notaris en Dorpsraad Galder Strijbeek
o Er wordt besloten in deze vergadering nog geen besluit te nemen en dit over
te laten (voor te laten bereieden) door een werkgroep.

-

Werkgroep
Er wordt besloten een tijdelijke werkgroep te vormen.
In volgorde van belangrijkheid gaat deze zich bezig houden met
1. Rechtsvorm Dorpsraad (evt. advies van notaris vragen)
2. Samenstellen statuten en huishoudelijk reglement. Daarbij de nadruk leggen
op “doel” en “hoe” dit doel te bereiken.
3. Grote lijnen beleidsplan, waarbij grote waarde wordt gehecht aan het
communicatieplan. P.R. wordt als belangrijk onderwerp gezien , evenals de
inventarisatie: wat zijn de belangen van onze mede dorpsbewoners
4. Structuur Dorpsraad: samenstelling bestuur en werkgroepen
5. Opnieuw contact leggen met de gemeente.
De volgende personen hebben zich voor de werkgroep “Dorpsraad Chaam i.o.”
aangemeld. Pieter Geerts, Nico van Hoogstraten, Yvonne van Amsterdam, Jan
Meesters, Erik Kolsteren, Marianne Nugteren en Ria Loomans.

-

De eventuele fusie (reorganisatie) van gemeenten in West Brabant bleek een heet
onderwerp. Een voorzichtige conclusie is dat de meningen tendeerden naar:
ambtelijke fusie met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid voor het dorp. Het
verlangen om de politiek zo dicht mogelijk bij de (dorps) bewoner te brengen. We
willen wat te zeggen hebben over ons eigen dorp.

Jan M. gaf aan dat er in de “Leefbaarheidsnota” van de gemeente Alphen/Chaam goede
ideeën staan voor de dorpsraad.
Voor de werkgroep is de volgende vergadering gepland op: 1 juli 20:00 uur bij
Yvonne van Amsterdam Kapelweg 6 (eerst volgend huis na de Mariakapel)
Voor de hele groep is de volgende vergadering gepland op
19 augustus 20:00 uur in het SKAC- gebouw.
Ria Loomans.

