Bespreekpunten met John Does en René Schoemaker, wethouders van gemeente Dijk en
Waard. 7 juli 2022


De Dorpsraad heeft een nieuwe penningmeester zodat het bestuur nu formeel uit drie personen
bestaat. Wout van de Ridder blijft adviseur.



De communicatie tussen de Gemeente en de Dorpsraad loopt nog stroef. Wij hebben niet het idee
dat we op de hoogte gesteld worden over initiatieven van de Gemeente. Zoals de bouwplannen op
het IKC terrein. Of het overleg tussen de bouwplannen op het Vrone terrein en de omwonenden. We
moet via via horen wat er gaat gebeuren.



Is er al voortgang met het aanstellen van een coördinator (ambtenaar) voor het dorp Sint Pancras,
waar wij als Dorpsraad onze vragen kunnen neerleggen.



De bespreekpunten die wij overlegd hebben tijdens onze bijeenkomsten van 16 februari en 7 april jl.
zijn voor een groot deel niet beantwoord. Vandaar onze vraag over de coördinator.



Wij hebben contact met de stichting Wonen plus Welzijn over de verenigingen, i.v.m. de problemen
rond het verkrijgen van bestuursleden en de binding tussen de verenigingen. Dit laatst ook i.v.m.
verkrijgen van subsidies.



Wij hebben een voorbeeld van een Dorpsplan aan u beiden gestuurd uit 2008. (19 mei 2022) Wij
zouden graag hier een vervolg aan willen geven om de ad-hoc besluiten van de Gemeente over het
Dorp een meer structureel karakter te geven. Heeft u hierop een mening kunnen vormen?



Brandgang Fazantenlaan, dit lijkt opgelost, de BOA’s hebben actie ondernomen naar de bewoners
toe. (schriftelijk). Het lijkt erop dat onze brief aan het College en de Raad hierover zijn vruchten
afgeworpen heeft. Maar we hebben liever dat we rechtsreeks hierover kunnen communiceren.



Het bezoek van Peter Rehwinkel met een juridische ambtenaar in De Geist heeft nu niet direct een
positieve uitwerking gehad. Dit i.v.m. de regelingen binnen de APV en, gezien de wijzigingen op dit
terrein, hopen wij wel dat er voor een gedoog constructie gekozen kan worden. Wij hopen wel dat de
Gemeente de onvrede tussen partijen binnen het dorp niet aanwakkert maar oplost.

Dorpsraad Sint Pancras
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