
Verslag van de maandelijkse vergadering, gehouden op 8 juni 2006.  

Aanwezig: dhr. C. Louwe, dhr. de Haan, dhr. de Wind, dhr. van Ravenzwaaij, dhr. Landman, mevr. 

Mooy. 

Afwezig: dhr. Tepas (vakantie), dhr. van der Zee, dhr. den Hollander, dhr. van der Velde, dhr. 

Klijn. 

Als belangstellende is aanwezig dhr. T. van Dijk, bewoner van het Jewelplein. 

Dhr. van Dijk wil graag weten wat de mening van de Dorpsraad is nadat het Zwitserse rapport 

over de UMTS-masten bekend is geworden. Dhr. van Dijk zit in het Comité verontruste bewoners 

Jewelplein en deelt mede dat de mening van dit Comité niet is gewijzigd. Men blijft zich zorgen 

maken over de effecten van deze masten op de lange termijn. Er is inmiddels ook een 

Oostenrijks rapport die weer een andere uitslag hanteert. 

Ook reageren de gezamenlijke GGD’s nu ook en zeggen dat er wel relatie is tussen straling en 

gezondheidsklachten. 

De Dorpsraad deelt mee dat het zorgvuldigheidsprincipe nog steeds moet gelden: er is niet 

bewezen dat er op de lange termijn geen schadelijke effecten zullen optreden. 

De mening van de Dorpsraad is dus ongewijzigd: GEEN UMTS-MASTEN BINNEN DE 

BEBOUWDE KOM. 

De Dorpsraad zal bepleiten richting het gemeentebestuur om hun uiterste best te doen om deze 

masten niet binnen de bouwde kom te plaatsen. 

Helaas wil de Gemeente geen beleid maken over dit onderwerp. 

Mevr. Mooy zal een brief schrijven naar de Gemeente waarin nogmaals onze mening wordt 

vermeld. 

Mededelingen overlegpunten Gemeente. 

Deze punten hebben we allemaal via de mail ontvangen.  

De Ondernemers Vereniging is positief over een werkgroep Dorpsplein. 

Binnen onze gelederen bestaat er al een werkgroep, we wachten op de O.V. 

Ondergrondse containers: er is advies gestuurd naar het College. 

Hondenpoepzakjes: is nu in handen van de Gemeente. 

Verslag diverse werkgroepen. 

Communicatie: na de zomer verder; 

Groote Keeten: Boskerpark afronden beeldkwaliteit en ontwerpbestemmingsplan; 



Begroting: nog niet binnen. 

Notulen 11 mei 2006. 

Hierbij zijn de notulen goedgekeurd en gearresteerd. Met dank aan de samensteller dhr. 

Landman. 

In- en uitgaande mail. 

Ook deze hebben wij allemaal via de mail ontvangen. 

Ideeënbus. 

Geen nieuwe input. 

Rondvraag. 

Dhr. van Ravenzwaaij: Is er vertraging in het Brolan-project? 

In verband met de sociale woningbouw discussie duurt het allemaal langer dan voorzien. 

Men wil 30% sociale woningbouw en 70% koopwoningen. 

Dhr. de Haan: er worden permanente woningen gebruikt voor recreatieve doeleinden. Hoe is het 

geregeld met leefbaarheid, onderhoudsplicht en het onttrekken van deze woningen aan het 

woonbestand? 

Dit is niet bekend bij de Dorpsraad. 

De vergaderingen van juli en augustus komen te vervallen in verband met vakantie en het feit dat 

er geen belangrijke dingen op de agenda staan. 

De volgende vergadering staat gepland voor 21 september 2006.  

LET OP: deze datum is gewijzigd in verband met de vergaderdata van de VVD. 

 

Om 20.45 uur sluit de waarnemend voorzitter dhr. Louwe de vergadering met dank aan alle 

aanwezigen en wenst een ieder wel thuis en een fijne vakantie. 

Anneke Mooy, 

Secretaris, 

24 augustus 2006. 


