
 
 
 
 
 

Notulen: Jaarvergadering 11 april 2017 
 
Aanwezig: Jan - Marion - Camile -  Huberiet - Dorry -  Gerard - Mark -  

Jos - Tonny - Henriet 
 

 
Opening: Jan heet iedereen van harte welkom en geeft middels een korte inleiding aan waar 
we als dorpsraad mee bezig zijn.  
Vanavond willen we als dorpsraad horen, wat er van ons verwacht wordt.  
Dat willen we graag samen afstemmen, zodat we ons, op een aantal punten waar het 
meeste vraag naar is, dit jaar gaan richten.  
 
Activiteiten 2016:  
In het kort worden de belangrijke punten van het afgelopen jaar doorgesproken 
 
2016 was het jaar van ontvangst van de “Oliebol”, welke we tijdens onze Nieuwjaarsborrel 
in ontvangst hebben genomen. Er wordt een begin gemaakt aan het verfraaien van het 
Landschapspark, en er is begonnen met de woningbouw aan de Sprenkel.  
Middels het Leefbaarheidsfonds hebben Koningsdag, Cicero, Beestenboel, Fittest Dagen en 
het Landschapspark een financiële bijdrage ontvangen, zijn er twee Fittest Dagen 
georganiseerd in ons dorp voor inwoners tussen de 40 en 69 jaar en is er een begin 
gemaakt, middels een werkgroep, voor de herinrichting van de N602 
(Breestraat-Dr.Verbeecklaan), maar ook het VAB-beleid werd het afgelopen jaar door ons 
ondersteunt. 
 
In 2016  hebben Joyce, Riny, Erik en Martijn afscheid genomen van de dorpsraad en we 
hebben ook twee nieuwe leden mogen begroeten, Jos en Tonny.  
Jan spreekt zijn zorg uit over de aanvulling van de dorpsraad, we hebben het afgelopen jaar 
verschillende personen in ons dorp benaderd, maar nog niet met het gewenste resultaat. De 
komende jaren zit er voor vele leden het zittingstermijn erop en zij zullen aftreden, wij 
hopen dan ook dat er zich een aantal nieuwe leden willen aansluiten. 
 
Financiën:  
Marion neemt het financiële plaatje door.  
We ontvangen twee gemeentelijke subsidies, één structurele subsidie, afhankelijk van het 
aantal inwoners, tevens ontvangen we ook een gemeentelijke subsidie uit zelfsturing, dit 
bedrag is voor alle dorpen in onze gemeente gelijk en besteed ieder dorp op eigen wijze.  
Hiervoor heeft onze dorpsraad het Leefbaarheidsfonds opgericht en van daaruit worden er, 
middels aanvragen, evenementen en of activiteiten financieel ondersteunt. 
Het Landschapspark heeft de gelden via de rekening van de dorpsraad lopen. (dit wordt in 
een andere kleur aangegeven) Inmiddels hebben we voor het Landschapspark een subsidie 
binnen van de Rabobank (€ 7500,=) en het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 5000,=).  
Het bedrag wat over is uit het Leefbaarheidsfonds is naar het Landschapspark gegaan. 



 
Rondvraag:  
Dhr. van Gogh: er wordt afgeweken van de spelregels van het Leefbaarheidsfonds, omdat 
“het restant” naar het Landschapspark gaat.  
De dorpsraad: wij hebben deze keuze gemaakt. We zullen bekijken of we de spelregels aan 
moeten passen. 
Mevr. Bruisten: zijn mensen in het dorp op de hoogte dat ze aanspraak kunnen maken op 
het Leefbaarheidsfonds? 
De dorpsraad: op verschillende manieren is hier ruchtbaarheid aan gegeven. 
Dhr. Vollenberg: wat zijn de spelregels? 
De dorpsraad: deze staan op de website. 
Mevr. van Gend: als er dit jaar weer geld overblijft, gaat dit dan weer naar het 
Landschapspark? 
De dorpsraad: hier is nog niet over gesproken en nog geen besluit over genomen, maar 
hoopt op vele aanvragen. 
Dhr. Lange: Wie is het Landschapspark en aan wie moeten zij verantwoording afleggen? 
De dorpsraad:  de gemeente heeft ongeveer 10 jaar geleden een convenant getekend met 
ZLTO, Pantein en Bronlaak. In 2014 heeft ZLTO contact gezocht met de dorpsraad om meer 
draagkracht te krijgen en er is een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep bestaat uit 
ongeveer 15 personen, bij dit project zijn inmiddels veel mensen betrokken en e.e.a. is naar 
het dorp gecommuniceerd. We hopen op een mooi, onderhoudsvriendelijk park en dat alles 
juridisch goed vastgelegd en geregeld wordt. 
Dhr. van Gogh: geeft aan dat het een prima project is , maar dat in de rest van het dorp het 
groenonderhoud erg te wensen overlaat. 
De dorpsraad: dit staat er los van, maar mag zo tijdens het tweede gedeelte van de avond 
ingebracht worden. 
Dhr. Lange: Bronlaak heeft een bepaalde manier van werken en onderhoud en is dit de 
juiste manier en wie is de eigenaar van de grond? 
De dorpsraad: de gemeente is de eigenaar van de grond en we hopen nu op een 
onderhoudsvriendelijk park. 
 
Tot slot: 
Jan bedankt iedereen voor de bijdrage aan de jaarvergadering en geeft het woord door aan 
Jos, hij verzorgt het tweede gedeelte van de avond;  
de Dorpsraad Pleging, wat vindt u belangrijk? 
 
(Het volledige  jaarverslag is terug te lezen op de website.) 


