DORPSRAAD DINTELOORD EN PRINSENLAND
JAARVERSLAG OVER 2003
1. Doelstelling
Bij de oprichting is de doelstelling van de stichting als volgt samengevat :
* behoud van instellingen
* behoud van monumenten
* behoud van voorzieningen, diversiteit aan winkels, vrij parkeren.
* informatie aan burgers
* clusteren van activiteiten van burgers en verenigingen
* verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers
* bevorderen van dagrecreatie
* bevorderen van het levendig houden van het dorp
* ontwikkelen van het dorp in de ruimste zin.
2. Bestuur en bestuursmutaties
Op 10 februari 2003 bevestigt Albert Vlamings zijn terugtreden als voorzitter
schriftelijk.
Op 7 april treedt Ruud Blok, wegens gezondheidsredenen, terug.
Op 3 september 2003 legt Toos Nieuwenhuizen haar functie neer.
Nieuwe bestuursleden zijn André de Meij, Rob van Gennip en Piet Verhoeven.
Aan het eind van het verslagjaar zijn de functies als volgt verdeeld :
Jack Legierse, voorzitter
Gerard van Saarloos, secretaris
Piet Verhoeven, penningmeester.
3. Aandachtspunten en activiteiten
Dorpsagent : het is Frans Moonen niet gelukt contact te leggen met de dorpsagent
Nieuwert.
Groenvoorziening (openbare begraafplaats) :
Jack Legierse heeft na een rondrit door Dinteloord een rapport, voorzien van
instructieve foto’s van veel misstanden in de groenvoorziening, afgegeven aan
wethouder Van der Ploeg. Zo ook een groenplan voor de Molendijk.
Een rondleiding met ambtenaren, later in het jaar, verloopt niet bevredigend.
Woningbouw.
We hebben een tweetal bijeenkomsten van de Vereniging Kleine Kernen
bijgewoond. Essentie : kleine kernen mogen niet groeien. Slechts vervangende
bouw of inbrei is toegestaan.
Ook waren wij aanwezig bij een bijeenkomst van de PvdA in Ons Huis over de
woningnood, bijna 60 jaar na de bevrijding.
Verkeer:
Een probleem van de heer Pieterman over verkeershinder aan de Stoofdijk wordt
door ons als praktisch onoplosbaar gezien.
Een ingekomen vraag over een ABRI wordt doorgeleid naar Peter Naeyé van het
CDA.
Straatnaam- en informatieborden
Op onze brief is door Openbare Werken welwillend gereageerd.
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Wij zijn aanwezig geweest bij een Dorpendag op het provinciehuis in Den Bosch.
Wij hebben geaccepteerd dat de bouw van een appartementencomplex en
dorpshuis aan het Raadhuisplein niet is te voorkomen.
Voorstel om, in samenwerking met de oudervereniging en de Dinteloordse
Woningstichting een enquête te organiseren.
4. Public relations
In het verslagjaar zijn we niet op bijzondere wijze naar buiten getreden.

5. Financiën
De winkeliersvereniging is schriftelijk benaderd.
De vereniging Kleine Kernen informeert schriftelijk naar financiering van
leefbaarheidsinitiatieven in kleine kernen.

6. Resultaten
* aanbieding van een rapport inzake het openbaar groen aan wethouder Van der
Ploeg
* welwillende reactie van Openbare Werken inzake straatnaam- en
informatieborden.
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