Stichting Dorpsraad Dreischor.
!

Uitnodiging voor de Openbare Dorpsraadvergadering op

Dinsdag 27 maart 2018 om 20.00 uur
in Trefpunt De Dorsvloer aan de Mr.P.Moggestraat 5, 4315 AA te Dreischor (0111-401232)

Agenda:
1. Opening.
2. Notulen Openbare Vergadering 14 november 2017 (op de tafels en op www.dreischor.com)
3. a) Jaarverslag 2017 Algemeen (ter inzage) en b) Financieel. (op de tafels)
4. In en uitgaande stukken, mededelingen bestuur.
Tevens aandacht voor de vereniging tot Nut en Beschaving.
5. Vragen vanuit de aanwezigen over zaken welke niet op de agenda staan.
Overlast jeugd, wonen, riolering , openbaar en particulier groen, parkeren, brandweer,
hondenbeleid etc. Wat u vragen wil kan! Of er een antwoord gegeven kan worden zal dan
blijken.
6. Bestuursverkiezing 2018.
Zoals bekend is het bestuur om de 4 jaar in z’n geheel aftredend . Alle 8 zittende
bestuursleden hebben aangegeven zich voor een nieuwe 4 jarige periode herkiesbaar te
stellen. Het stellen van tegenkandidaten is mogelijk tot één week voor de vergadering, 20
maart dus. Schriftelijk bij het bestuur. Zijn er geen tegenkandidaten dan zijn de zittende
bestuursleden automatisch herkozen voor een 4 jarige periode. De taakverdeling zal
onderling plaatsvinden.
Voorstel: dhr.G.Waas herbenoemen tot adviseur i.v.m. lopende zaken die hij behandeld.
7. Pauze.
8. Presentatie Openbaar vervoer door Connexxion (mw. Hordijk)
Zoals bekend zijn er veel opmerkingen over het Openbaar vervoer. Helemaal geen bus
soms, geen aansluiting in Zierikzee etc. Onze dorpsgenoot Theo Hoets heeft een alternatief
plan opgesteld voor de Buurtbus. Hij zal trachten aanwezig te zijn met een toelichting.
9. Rondvraag.
10.Sluiting van deze vergadering.
======================================================================

Graag rekenen we weer op uw komst ! (de koffie is gratis)
==================================================================
Kijk ook eens op UW “DREISCHOR” website !!

www.dreischor.com
Of de facebook pagina van de Dorpsraad Dreischor.
Clubs : geef zeker uw verenigingsagenda door, de datums zetten we op de site / facebook.
Voorkom zo dubbele activiteiten. (info@dreischor.com)

Indien u de Dorpsraad agenda niet meer wil ontvangen afmelden op dorpsrdreischor@zeelandnet.nl a.u.b.
Juist willen ontvangen en over veel meepraten en denken: dan aanmelden op dit adres.

