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Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom. 
 
Vaststellen vorige notulen 
Goedgekeurd. 
 
Jeugd leden krijgen vanaf heden oog een agenda en uitnodiging voor de 
vergaderingen. Zij zijn vrij om aan de vergaderingen deel te nemen. 
 
Aanpakken dorpskern 
Frans Baars heeft de Dorpsraad uitgenodigd voor een gesprek. Hij heeft ons 
bijgepraat over een oud plan ter invulling voor de kerk, die tegelijkertijd is gemaakt 
naast het plan van de CERK enkele jaren geleden. Dit plan is een mooie invulling als 
alternatief voor het Dorpshuis. 
 
Dhr. Bloem heeft de Dorpsraad uitgenodigd voor een gesprek over bouwplannen van 
dhr. Bloem. 
 
De Dorpsraad heeft beide plannen ter kennisgeving aangenomen en staat open voor 
alle plannen ter verbetering van het dorp. 
Er zijn diverse bouwplannen voor woningen in ontwikkeling in het dorp. De 
Dorpsraad is zeer positief hierover om de jeugd binnen ons dorp te behouden. 
 
Plan van aanpak: ‘Azum hèt ‘r Genog van’ 
De naam van dit plan wordt gewijzigd, omdat we vooruit willen en de naam is hier 
niet passend bij.  
De naam en de visie wordt naar aanleiding van de jaarvergadering concreet. 
 
Het graf van Constantino Albanese, die in de 2e WO als onderduiker bij Garben zat, 
is weer mooi gemaakt. 
Theo Wicherink maakte van ouden kerkbanken een nieuw grafmonument. 
Bennie Scholten zorgde voor een nieuwe omlijsting. 



Wilco Thomassen plantte nieuwe bloemen en planten. 
 
DocksNLD 
Geen bijzonderheden 
 
Windmolens 
Gert gaat contact opnemen met NLVOW 
 
Logo 
Het logo is klaar voor gebruik. 
 
Schoonmaken van de Laak? 
We hebben nog niets gehoord van het Waterschap wat betreft de overloop i.v.m. 
stankoverlast en vissterfte. 
Het water staat laag in deze langdurige periode van droogte. Waar is Mechteld? 
Dit is een vraag die misschien opgehelderd kan worden door iemand tijdens de 
jaarvergadering? 
 
Coronaboom en het verbeteren van de verkeersveiligheid op Den Dam, Hartjensweg, 
en wethouder Brandtsstraat? Bert, gaat de gemeente hierover benaderen. 
 
Rondvraag 
Geen bijzonderheden 
 
Afsluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en inbreng. 


