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Verslag 19 april 2017 

 

1. Opening en vaststelling agenda (eventueel agendapunten toevoegen) 

Fred opent de vergadering 

2. Verslag vergadering 22 maart 

- BTW hiervan geeft Studio Accent aan dat dit wel kan als er een regulier blad besteld 

wordt. Mart stelt voor om toch weer over te gaan naar 4 keer per jaar. De 

vergadering gaat hiermee akkoord en we gaan in het vervolg proberen één keer per 

kwartaal het blad uit te brengen.  

Mei / september / december 

- Ruimte gratis koffie thee € 2,00 tweede kop gratis, vla € 2,00, beamer  etc. € 45,00 

- De vergeten driehoek waarom staat het op de agenda van Horeca overleg?  

- Website de neef van Arno is hier even mee bezig geweest.  

3. Mededelingen 

Geen mededelingen 

4. Ingekomen en uitgaande post; iedereen heeft alle mails gehad 

5. Financiën 

Balans geen verdere vragen 

Kascommissie alles in orde 

Josette levert de gegevens die we aan moeten leveren voor de verantwoording financiën 

6. Bestuurszaken 

Vergaderingen worden gepland weer op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur. 

Tineke geeft dit door aan Roel Linssen 

Indeling werkzaamheden (zie bijlage) 

Voorbereiding 16 mei’ 

- Uitnodiging 

- Wijkteam 

- Presentatie Raaylandjongeren 

Aanleveren op een stick.  

Hoeveel mensen komen er.  

Presentje 

Eerst de rondleiding en hiervoor aanmelden. 

Oproep plaatsen voor bestuur 

Interview Paul  Franssen 

Iets over De Borggraaf 

7. Punten uit de aandachtsgebieden:  



 leefbaarheidsubsidie  

Toezegging aan het museum  is gerealiseerd. 

 veiligheid en handhaving 

 Horeca en centrumoverleg 

Volgend overleg is 24 april om 17.00 uur.Thea en Mart naar toe 

 Kermisoverleg 2 mei promotieteam over de opzet van de kermis 

 terrassenbeleid handhaven op overtreding. 

Afpraak Peter Gommans i.v.m. beleid (Mart) 

 IBOR 

 nieuwbouw/ stedelijke ontwikkeling 

 verkeer  Haaientanden Eindstraat 

 Marktoverleg 

 Overleg 20 april m.b.t. locatiekeuze Aldi Thea en Mart gaan hier naar toe 

 Overleg 24 april m.b.t. wijkteam met Han Verkuylen Arno en Tineke 

 Praatstuk “naar een nieuw model …..” 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Skaten rond De Borggraaf 

 

 
 


