Notulen algemene ledenvergadering & interactiefdeel van de ‘Dorpsraad Bruisend Hoornaar!’
Datum: 20 November 2017
Aanwezig: bestuursleden, leden van de vereniging, verbinder van de gemeente Giessenlanden en
dorpscontactpersonen van de gemeente Giessenlanden.
Afwezig met bericht:
1. Opening door voorzitter Arie de Leeuw
2. Notulen ledenvergadering d.d. 30-05-2017
Tekstueel worden de notulen goedgekeurd. Wel opmerking van Dhr. Noordennen
3. Mededelingen
De resultaten van de brainstormsessie van 30-5-2017 zijn te zien op de website van de
dorpsraad en zijn kort toegelicht:
Woonbehoefte; er is contact met de wethouder en begin 2018 wordt over alle kernen
onderzoek gedaan naar woonbehoefte. Betreft Hoornaar is dit nadrukkelijk starters &
senioren woningen, waardoor doorgroei plaats kan vinden.
Duurzaamheid buiten; Openbaar dirk4, krijgt vervolg echter staat dit voor gemeente
momenteel niet bovenaan. Waardoor geen geld beschikbaar is.
Sociale cohesie; korte toelichting dorpshuiskamer (biljart blijft behouden) & verlanglijstje
Verkeer; zijn diverse acties bezig en overleg met de verkeersdeskundige. Dit is uitgebreid
toegelicht in het interactieve deel. Opm leden; Beemd heeft waterschap zeggenschap en
mededeling heg volgt.
Hondenspeelplaats, we hebben de vraag ontvangen voor een aparte ruimte met speelgoed
voor honden. Mochten er meerdere enthousiastelingen zijn, horen we dit graag.
Hoornaar Schoon, dit jaar was ons dorp zo schoon dat actie niet nodig was. Echter nu sluiten
we op 10 Maart graag aan bij NL-doet, bericht hiervan volgt.
Stap&Trap; Afgelopen jaar als zeer plezierig ervaren, vraag voor meer mensen, uitnodiging
op website volgt.
Wandelpad; 8 December volgt uitspraak van de rechter.
Verlichting dorp; Buitenkern lijkt te voldoen, binnen de kern kritisch bezien. Is het licht niet
voldoende? Gelieve te melden. [ingediende voorstellen: hoge giessen (slecht), Lage giesen
&dorpsweg (verschil in lampen) waar lage giessen goed is en dorpsweg minder.
4. Contributiewijziging
Wens dat iedereen lid kan worden zonder beperking, voorstel €0,- (nul Euro), daar de
drankmunt is gehandhaafd en dat donateurs vrije bijdrage mogen blijven leveren. Is
aangenomen. Opm. Vergaderingen zijn open voor iedereen, echter alleen leden mogen
stemmen.
5. Begroting 2018
Adrie van Dijk licht de begroting 2018 toe, zie bijlage.
Toeliching op enkele kosten; bloembakken, 2 nieuwe volgen. Strooizout, voor het vullen van
de bakken. Verzoek om schriftelijke toelichting te geven van bestuursvergadering, volgt.
6. Voorstel dhr. Noordenne
Wens om na deze ledenvergadering het verhaal te sluiten.
De stemming was niet geheel duidelijk voor alle leden. Na toelichting van dhr. Noordenne,
dhr. De Leeuw en dhr. Visser.
Dhr. Noordenne heeft voor de vergadering is een brief ter verduidelijking toegegeven, rede
was dat manier van presentatie in de agenda niet goed genoeg overkwam.
Punten (1 t/m 5) betreffende het huishoudelijk regelement (welke op website geplaatst zou
worden), zijn aangenomen.

Punt 6, ter verduidelijking, was of de acties die de dorpsraad volbrengt binnen haar
mogelijkheden (financieel en vrijwilligers) voldoende zijn. Na stemming is dit aangenomen
(11 tegen en 34 voor).
Omdat er toch 11 tegen waren, willen we het platform bieden om met een concreet plan te
komen waar vrijwilligers in aangewezen zijn, geld beschikbaar is, om nog meer te doen met
het natuurpark de wielen. Welke dan in een ledenvergadering kan worden voorgesteld.
Verzoek om jaarlijkse evaluatie van de Wielen te delen. (opm. toevoegen Arie)
7. Verhalen uit Hoornaar
Groep mensen benaderd om verhalen te verzamelen en te bundelen in een boekje. In het
interactieve deel zijn verhalen en mensen gedeeld. Heb je verhalen, anekdotes of weet je
iemand gelieve te delen met ons.
8. Trimtoestellen
Idee gepresenteerd, om trimtoestellen toegankelijk en uitnodigend voor iedereen (jong/oud,
stam/lenig) verspreid over het oranjepad. Gemeente in enhousiast, gesprek word met
physiofit gestart. Ideeen zijn gedeeld in het interactieve deel. Update volgt komende ALV.
9. Rondvraag
Verzoek om komend jaar de geraniums langer te laten staan in de bloembakken, mensen
willen er graag nog langer van genieten.
Vraag voor de mogelijkheid om een politieke avond te organiseren, zodat mensen weten
waar ze voor stemmen. Dorpsraad vind dit idee om alle stemmogelijkheden zichtbaar te
maken echter niet als dorpsraad op stemmen willen sturen.
Vraag of de biljart behouden blijft met toevoeging van de dorpshuiskamer, dit is zeker het
geval.
Verzoek om tekstueel veranderen van de statuten voor artikel 1.3. Bestuurlijk overleg
hierover volgt.
10. Sluiting

