VERSLAG
DORPSRAADOVERLEG (DR) D.D. 04-01-2017
AANWEZIG
A. Jansen (DR)(verslaglegging)
G. Philipsen (DR)
J. Schreurs (DR)
N. Hermans (voorzitter DR)
W. Willemsen (DR)

AFWEZIG
W. van Driel (DR)

OPENING
De voorzitter opent het overleg en heet iedereen welkom.

VERGADERORDE EN VERGADERDATA 2017
De volgende vergaderdata worden afgesproken:
1-2 (openbaar)
1-3 (besloten)
5-4 (openbaar)
3-5 (besloten)
7-6 (openbaar)
6-9 (besloten)
4-10 (openbaar)
1-11 (besloten)
6-12 (openbaar)
Alle openbare vergaderingen vinden plaats in CC De Wingerd. De besloten vergaderingen vinden
plaats in de woningen van de dorpsraadsleden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
ORGANISATIE DORPSRAAD SEVENUM
De dorpsraadsleden gaan akkoord met het voorstel van N. Hermans om nog één jaar door te gaan als
voorzitter. Formeel dient de voorzitter na max. 4 jaar af te treden. Echter op dit moment hebben de
andere dorpsraadleden niet de mogelijkheid om het voorzitterschap over te nemen (sommigen
kunnen niet genoeg tijd vrijmaken, anderen zijn nog te kort bij de dorpsraad). Noël Hermans blijft
derhalve voorzitter in 2017 en combineert dat met het secretariaat. Wil van Driel blijft
penningmeester.

De overige taken/onderwerpen/dossiers zullen verdeeld worden over de overige leden. De
toewijzing daarvan gebeurt in goed onderling overleg. De verslaglegging van de
dorpsraadvergaderingen gebeurt om beurten door de dorpsraadleden (uitgezonderd de voorzitter).
CONTACTPERSONEN
De dorpsraad vindt het belangrijk om goed op de hoogte te zijn m.b.t. hetgeen er speelt in het dorp.
Daarvoor dient er beter contact te zijn met – onder meer – de verenigingen in het dorp. Voorgesteld
wordt om de verenigingen te benaderen om per vereniging een contactpersoon voor de dorpsraad
aan te wijzen. Zo kunnen de dorpsraad en de verenigingen makkelijker en sneller communiceren
over hetgeen er evt. speelt.
De dorpsraad gaat kijken hoe dit precies organisatorisch geregeld kan worden.

WEBSITE
De leden van de dorpsraad constateren dat de huidige website aan vernieuwing toe is. De website
moet aantrekkelijk en toegankelijker zijn. Het moet een instrument zijn waarmee de inwoners van
Sevenum beter geïnformeerd worden over de activiteiten van de dorpsraad. Ook moeten de
inwoners via een moderne website de dorpsraad makkelijker digitaal en persoonlijk kunnen
benaderen.
Geert Philipsen zal een offerte opvragen voor de bouw van een vernieuwde website.

RONDVRAAG
W. Willemsen vraagt aandacht voor de plaatsing van de activiteitenkalender van de
dorpsraad op een andere –prominentere - plek in ‘Ut Klökske’
Verslaglegging volgende vergadering: J. Schreurs

SLUITING EN VOLGENDE VERGADERING
De voorzitter sluit het overleg. Volgende DR-overleg is een openbaar overleg op woensdag 1 februari
a.s. om 19.30 uur in CC De Wingerd.

Verslaglegging, Sevenum, 4-2-2017, AJ

