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BESPROKEN

● Wim is vanuit de gemeente de nieuwe contactpersoon naar de dorpsraden toe. Wim is aangeschoven om kennis met 
elkaar te maken en lopende zaken te bespreken. 

- gesproken is over het ophangen van een nieuwe / extra AED. De gemeente is aan het inventariseren waar er behoefte is. 
- Wim gaat uitzoeken wanneer de lantaarnpalen en bomen worden geplaatst
- Dorpsraad heeft bij Wim op aangedrongen vanuit de gemeente alles te doen opdat de carnaval in ‘t Veerhuis kan plaatsvinden. 
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BESPROKEN

● Per 1 feb is het contract met exploitant ‘t Veerhuis beëindigd. En daarmee de drank/horeca vergunning. Nu is onduidelijk 
hoe de carnaval gevierd moet worden. 

● Het zou mogelijk moeten zijn volgens Lex dat met hulp van de burgemeester een tijdelijke vergunning verkregen moet 
kunnen worden. 

● Dorpsraad gaat met de CV overleggen wat er nog te redden is en waar de dorpsraad eventueel kan ondersteunen. 
● We nodigen Herman uit voor de volgende vergadering.
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