VOORTGANG DORPSONTMOETINGSPLEK
Wij hebben er vertrouwen in, dat vorige week "de laatste
ronde" rondom de verspreiding van opgavenformulieren voor
vrijwilligers en obligatiehouders correct is verlopen. Dit
betekent dat u - of bij de Heraut of middels een apart schrijven
(niet Heraut lezers)- het formulier heeft ontvangen, met veel
dank aan de bezorgers. De eerste reacties zijn inmiddels binnen
en worden maar al te graag in ontvangst genomen. De eigen inbreng vanuit de dorpen groeit
en u moest eens weten hoeveel contacten er tussen de bestuursleden onderling zijn, waarbij
over en weer steeds de vraag in het geding is van: hoe is het met de inlevering van
formulieren bij jou gesteld? Omtrent die vraag en wat de (financiële) stand van zaken
momenteel is, daarover willen wij absoluut niet geheimzinnig doen. We komen hier zeker op
terug, maar het is op dit moment nog te vroeg hierover te melden. Wel willen wij alvast kwijt
dat op de ingediende bijdrageverzoeken aan de diverse instanties inmiddels ook positief is
gereageerd door de Rabobank Schagen-Wieringerland. Penningmeester Arie Loos mocht
afgelopen week een mailtje ontvangen waarin werd toegezegd, dat uit het fonds
Duurzaamheid & Innovatie een bijdrage tegemoet kan worden gezien van f. 7.500,00 en daar
zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Als deze bank zich ook nog "eventjes" positief uitlaat
op ons verzoek tot (terug)plaatsing van een pinautomaat in de DOP, dan "scoren ze punten",
maar zover is het (helaas) nog niet. We blijven proberen. Ook mag hier gerust even worden
vermeld dat van de Huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard bericht is ontvangen dat
vanwege deze vereniging de kosten zullen worden vergoed van de aanschaf van diverse
artikelen voor de inrichting van de DOP. Hierbij kan worden gedacht aan een
koffiezetapparaat, koelkast, stofzuiger, etc. Onze hartelijke dank hiervoor aan deze
vereniging, waarvan bestuurslid Jan van Duivenvoorden in ons dorp woonachtig is.
Degenen, die in de eerste ronde toegezegd hebben obligaties te willen afnemen en het
afgesproken bedrag hebben voldaan, zijn inmiddels van de waardepapieren voorzien. Wij
raden u aan deze op een veilige plek op te bergen. Wat de financiën verder betreft, is het nu
dus wachten op het eindresultaat van de obligaties. Indien u van plan bent te reageren, maar is
het nog steeds bij plannen gebleven, doet u dit nu dan spoedig s.v.p. Dan kunnen wij de
balans opmaken en het is reeds eerder gememoreerd: hoe groter de burgerinbreng, hoe groter
de betrokkenheid van het dorp bij "onze" DOP.
Met de verbouwing van het pand is inmiddels een aanvang gemaakt en we zijn er van
overtuigd dat iedereen straks "de ogen uit zal kijken". Nu is het al zo, dat het er alle dagen
mooier uit komt te zien; zo zijn de muren inmiddels voorzien van voorzetwanden. Dit alles
met veel dank aan de vrijwilligers, die (dagelijks) bezig zijn. Ook is de overzichtstekening
van de inrichting (stellingen, koelgedeelte etc.) inmiddels ontvangen. Omdat de betreffende
ruimte (gelukkig) groot is, kan alles ruim en gezellig worden opgesteld en zijn de looppaden
lekker breed.
Als u dit leest heeft er inmiddels weer een vergadering van de beide besturen plaatsgevonden
(donderdag) en zullen er ongetwijfeld weer besluiten zijn genomen, die de moeite waard zijn
om u daarover in een volgende "voortgang" op de hoogte te stellen. Misschien durven we
reeds voorzichtig een (streef)datum voor de opening te noemen! Mocht u zelf vragen hebben
of ideeën rondom de invulling van de DOP, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
U weet ons te vinden. Ook raden wij u aan onze website www.dorpsraadveldzijdewind.nl
eens te bezoeken.
Met vriendelijke groet,
De besturen van Dorpsraad en DOP

