Notulen Jaarvergadering 2017 Dorpsraad Veen
Opening door voorzitter Edwin Busker
Opening door Edwin Busker met een welkom aan Roy Vernooij en Burgemeester Naterop.

Notulen vorige jaarvergadering 2015
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rekeningnummer beschikbaastellen voor Dierenpark, niets meer vernomen van de
actienemers. Laatste bericht is dat Annet contact heeft gehad met Pim Bouwman. Roy
Vernooij pakt dit punt verder op.
Fietsenstalling bj de bushalte is nog een probleem;
In 2015 was er de vraag of er een buurtbus stopt in Veen, dat is niet het geval.
Drugsproblematiek volgt later in de vergadering;
In de Wielstraat zal geen nieuwe/ andere ontsluiting komen;
Bij de aanlegsteiger is ondertussen een vuilcontainer geplaatst voor de pleziervaart;
Het is bij de Gemeente Aalburg bekend dat er ter hoogte van Grotestraat 2 een onooglijke
vangrail is geplaatst.
Het plan om plantenbakken plaatsen op de Maasdijk is geannuleerd. Het blijkt technisch niet
mogelijk.
De dorpsraad dient meer aandacht te besteden aan social media.

Bovenstaande punten welke Openbare orde betreffen worden door Roy Vernooij bekeken wat
wel en niet mogelijk is. Aangaande de Wielstraat is er 2 maal gesproken met buurtbewoners en
zijn er integrale controles geweest. Nu geen extra aandacht, maar de buurtapp is altijd
beschikbaar.
De notulen worden vastgesteld.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

Mededelingen bestuur
•
•

•

•

t/m de fusie van de nieuwe Gemeente blijft het huidige bestuur intact. Dit in verband met de
opgedane kennis en ervaring in het huidige bestuur;
Door enkele bestuursleden is er contact geweest met verenigingen en kerken uit Veen om
een gesprek aan te gaan. Elkaar helpen en problematiek uit het dorps bespreken. Drugs is
hierbij een terugkerend onderwerp en heeft de aandacht.
De organisatie van Oud en Nieuw heeft bij de dorpsraad aangegeven dat het jaar 17/18
anders zal gaan. Er is alleen een vuurwerkshow en geeft feest. Na het vuurwerk is het dan
ook klaar. De Dorpsraad geeft het bericht door aan de leden, maar is geen organisator;
Afvalcontainers zijn geplaatst bij het terrein van Achilles Veen om zo de verkeersdoorstroom
in het dorp goed te houden;

•

De dorpsraad is bij de gemeente geweest voor het gedenkmonument. Huidig monument is
het enige monument welke ook is voor de dodenherdenking. Ook wanneer de nieuwe
gemeente een feit is.

Financieel verslag
Maarten Honcoop brengt financieel verslag uit. Er zijn weinig onkosten. Wel is er een “Welkom in
Veen” bord gesneuveld.

Burgemeester A.M. Th. Naterop: “Wat betekent de fusie van gemeenten voor ons dorp Veen”.
Het werd opgedeeld in drie delen:
1. Herindeling;
2. Proces tot nu toe;
3. Wat betekent het voor Veen;
Al sinds de aantreding van Burgmeester Naterop is dit een actueel onderwerp. Destijds was de tijd
niet rij. In het begin waren er meer tegenstanders dan voorstanders. Met het verstrijken van de tijd
was er steeds minder tegengeluid.
Wie de nieuwe Burgemeester gaat worden is nog onbekend. Het is vooral van belang dat de
identiteit van de dorpen in tact blijft. De nieuwe gemeente heeft meer bruggenbouwers nodig.
“Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen”.
Op de achtergrond zijn 15 werkgroepen actief voor o.a. ICT en huisvesting. Het wordt geen
nieuwbouw, het is belangrijk om te investeren in digitalisering. November 2018 zijn de verkiezingen.
Januari 2019 is er een nieuwe gemeente.
Digitalisering = toekomst. Men moet professioneler worden voor ondersteuning. Ook via een korte
lijn bij een dorpswethouder. De dorpsraad is daarin de schakel tussen de gemeente en de burgers.
“kleine kernen” gaat ondersteuning bieden voor een dorpsraad 3.0. Binnen de nieuwe gemeente
zullen er volop kansen en mogelijkheden zijn, maar zal er meer zelf opgepakt moeten worden.
Q: Is de innovatie niet bedoelt voor de dorpsraad en niet voor het gehele dorp?
A: De Burgemeester roept iedereen op om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Q: Werkendam wordt de bovenliggende partij hoor ik vaak, hoe ziet de gemeente Aalburg dat?
A: Dat is emotie en cultuur. Investeer in elkaar en zoek verbindende elementen. Voor de dorpsraad
Veen de tip om contact op te nemen met de dorpsraad in Werkendam.
Q: Wat voor voorzieningenniveau mogen wij verwachten?
A: Hoe kun je iets waarborgen en in stand houden of uitbreiden? De huidige situatie moet in ieder
geval gehandhaafd blijven. Maar denk er bijvoorbeeld ook aan dat een nieuw paspoort bijvoorbeeld
bij het dorpshuis opgehaald kan worden. Tips zijn van harte welkom.
Q: Hoe ga je drie ambtsbloedgroepen samenvoegen?

A: Men is nu al volop bezig samen te werken en kennis te maken in het werkgebied. Deels worden er
nieuwe mensen geworven op basis van capaciteiten. Een deel (10-20%)zal blijven hangen in de oude
tijd.
Drank en drugs is een grote zorg. Er is veel drank en drugs gebruik in de gemeente Aalburg. Jongeren
zijn creatief ben zelf niet naïef. Regelmatig zijn er gesprekken met kerken(raden). Nu is er ook een
ketenoverleg me o.a. scholen en huisarts.
Q: Waarom veel gebruik onder “onze jongeren”?
A: De jeugd is zeker niet slechter dan vroeger. Nuis het anders, minder sociale controle. Wellicht zijn
er meer uitlaatkleppen nodig.
Q: Is het een taboe om bij mensen met een Christelijke achtergrond over drank en drugs te praten?
A: Taboes worden doorbroken door ze uit te spreken, ook bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst.

Rondvraag
Q: Bij de put is de landtong al lang afgesloten. Kan het hek weer open? Het is een openbare plaats.
A: Het betreft een actueel onderwerp welke bij de burgemeester bekend is. Het informele toezicht is
namelijk verdwenen. Er is veel jeugd op Waterfront De Vene. Toegang gaat weer open.
Q: Kan het bord van de bever dan ook weg? De bever is al een half jaar weg.
A: Het is bekend en de bever geeft een blokkade in het wandelgebied. Intentie is ook om het
wandelgebied open te houden. Maar men is gebonden an de flora en faunawetgeving.
Q: In de brandgang Willem de Zwijgerstraat/Mussentiend/J. Van Stolbergstraat staan vuilcontainers
en ook de lantaarnpalen worden zwart gespoten. Het ziet er niet uit, kan daar iets aan gedaan
worden?
A: Roy Vernooij neemt dit mee.
Q: Bij de afslag van de put, heeft dan het verkeer van rechts voorrang of heeft het verkeer op de dijk
voorrang?
A: Men kent het punt, maar moet het antwoord schuldig blijven. Antwoord volgt later.
Q: Dat er met oud en nieuw alleen een vuurwerkshow is in Veen, is daar over vergadert?
A: De dorpsraad heeft het medegedeeld gekregen;
Q: Wat is de reden dat er geen oud en nieuw feest is? Heeft het met de zondagsrust te maken?
A: Het feest is een aflopende zaak. Het feest is ook nooit een doel op zich geweest. Dit jaar blijft er
zeker wel een afzetting op het kruispunt.
Q: Gaat de voetbalkantine open met oud en nieuw?
A: Nu niet, wellicht in de toekomst. Het is een feest van het dorp zelf, dus neem ook hierin zelf
verantwoordelijkheid. Op 13 november is er een overleg met de initiatiefgroep om samen met OV
op te trekken.
Q: Wanneer is het terrein van Waterfront De Vene klaar?

A: Het is een project, dus daar kunnen de aanwezigen geen antwoord op geven.
Q: Wordt er met het organiseren van de oud en nieuw activiteiten rekening gehouden met de
zondag?
A: Na 12 uur is er vuurwerk, dus het betreft een maandag.

Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

