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Werkbezoek burgemeester
- Er is gesproken over het gemeentelijk beleid met betrekking tot zorgtaken. Er komt
minder geld van het rijk naar de gemeente, terwijl er steeds meer taken terecht komen
bij de gemeente. De mensen zullen er aan moeten wennen dat het minder wordt op
gebied van zorg. Er zal meer gevraagd worden van de mensen zelf (mantelzorg)
- Er wordt al een aantal jaren gesproken over vervanging van De Schalm.
Woningcorporatie Lefier heeft aangegeven hier geen rol in te kunnen vervullen gezien de
nieuwe regels van het rijk. Woonservice was in gesprek met de Tangenborgh groep maar
is ook terughoudend door de nieuwe wetgeving. Advies van de burgemeester is zelf
initiatief te ontplooien door een aantal zaken in beeld te brengen; wie maakt gebruik van
De Schalm en De Werkhorst, welke organisaties zouden nog meer gebruik willen maken,
hoe lopen de geldstromen van gemeente naar verschillende gebouwen/organisaties. De
voorzitter neemt contact op met de heer Zinnemers van de gemeente en PB zal dan de
richting moeten bepalen.
- De haven is op verzoek van PB wederom besproken. PB blijft druk uitoefenen om hier
een oplossing voor te vinden, maar het blijft een kostbare aangelegenheid.
EOP-gelden
- Het laatste deel van de Herendijk zal worden geasfalteerd. Omstreeks maart/april is de
asfalteringsmachine in de omgeving aan het werk en kan ook dit uitgevoerd worden.
- Er wordt besloten een bedrag beschikbaar te houden voor het
Midzomernachtgebeuren.
- Momenteel wordt gewerkt aan een dorpsschouw. Het bestuur wacht de resultaten af en
wil dan in overleg met de gemeente kijken welke (kleine) projecten eventueel door
bewoners zelf kunnen worden uitgevoerd. Door PB zou dan materiaal beschikbaar
kunnen worden gesteld en de gemeente houdt toezicht op de uitvoering.
Toekomstvisie centrum
- De verpaupering aan de Vaart ZZ is voor veel inwoners een doorn in het oog. Tijdens
de bijeenkomsten van Plaatselijk Belang komt dit vaak ter sprake. Over de kruising bij de
Veenbrug komen ook regelmatig klachten, vooral door fietsers. Er wordt door de
Stichting Bruisend Centrum gewerkt aan een Toekomstvisie en tijdens de inloopavond in
december werd gunstig gereageerd op het idee van een Van Gogh plein op deze kruising.
Dit betreft openbaar gebied en hier zou eventueel op niet al te lange termijn een
oplossing voor kunnen worden gezocht.
Rondvraag
- Er komt een automaat voor levering van energie voor boten. De sleutel krijgt PB en ook
de opbrengst is voor PB.

