
 

Notulen ledenvergadering Dorpsraad Almkerk 
11 oktober 2021 in Golfpark Almkreek 

 
 
Opening 
Voorzitter Kees Noorloos heet de aanwezigen welkom.  
Hij meldt dat de bestuursleden Koen de Peuter en Arjo Visser zich hebben afgemeld.  

Door omstandigheden, met name door corona, is er in 2020 geen ledenvergadering gehouden. In 
deze vergadering zullen de gebeurtenissen en activiteiten in de tussenliggende periode worden 
toegelicht. 
 
De voorzitter verwijst naar de enquête die in de afgelopen periode door de dorpsraad is gehouden. 
Hierop zijn veel reacties binnengekomen, die door Arnik Plomp toegelicht zullen worden. De 
enquête en de uitkomsten kunnen ook worden ingezien op de website van de dorpsraad.  
 
Aansluitend aan de ledenvergadering wordt er een informatiebijeenkomst gehouden met als thema 
“wonen in Almkerk”. 
 
Vaststelling notulen ALV 2 mei 2019 
De notulen van de ledenvergadering 2 mei 2021 worden doorgesproken en ongewijzigd vastgesteld.  
 
M.b.t. de jaarlijkse uitreiking van de pluim meldt Kees dat deze gebeurtenis bij verrassing op een nog 
nader te bepalen tijdstip plaatsvindt.  

Activiteitenoverzicht Dorpsraad Almkerk. 
*Overleg met gemeente 
*Overleg met Woonstichting 
*Brede School 
*Voortgang dorpsvisie 
*Evenemententerrein 
*Rondgang door Almkerk 
*Woningbouwontwikkeling 
*Overleg jeugdactiviteiten 
*Dorpsnetwerk Almkerk 
*Enquête gehouden 
*Nieuwe organisatiestructuur/bestuurssamenstelling 
*Overleg verplaatsen voetbalvelden/fusie voetbalverenigingen 
 
Gevraagd wordt of er overleg plaatsvindt tussen de dorpsraad en de woonstichting.  
De voorzitter antwoordt dat er overleg is gevoerd over de ontwikkelingen van De Ster en dat de 
dorpsraad op de hoogte is gehouden van de voortgang van het bouwproject De Linde. 
Tijdens de informatiebijeenkomst, die aansluitend aan de ledenvergadering plaatsvindt, zal de 
directeur nadere informatie verstrekken over ontwikkelingen in Almkerk. 
 
 



 
Financiële verslagen. 
De financiële stukken van 2019 en 2020 zijn gecontroleerd door Gerard Roubos (Ton Mulder was 
door ziekte verhinderd) en akkoord bevonden. 
Door de ALV wordt decharge verleend aan het bestuur over het gevoerde beleid. 
 
Benoeming nieuwe kascommissie: 
Sjaak Koekkoek meldt zich aan. Er wordt nog gezocht naar een 2e lid voor de kascommissie. 
 
De dorpsraad telt ongeveer 450 leden. In het najaar zal er weer een ledenwervingsactie 
plaatsvinden. 
 
Bestuurssamenstelling. 
In 2019/2020 zijn afgetreden: Nico Vink, Zeger van der Stelt, Truus Schmidt en Thijs van der Stelt. 
 
Na een oproep in een nieuwsbrief van de dorpsraad hebben zich een aantal kandidaten voor het 
bestuur aangemeld en, met de benoeming van de nieuwe leden, bestaat het bestuur uit: 
Kees Noorloos, voorzitter 
Hannie Vink, secretaris (nieuw) 
Arjo Visser, Penningmeester 
Arnik Plomp 
Arjan Raams (nieuw) 
Koen de Peuter 
Tessa van Stigt (nieuw) 
Robin Groen (nieuw) 
Arthur Koekkoek (nieuw) 
Maikel Honcoop (nieuw) 
Jeff Wolters (nieuw) 
 
De voorzitter is van mening dat dit bestuur in deze samenstelling een goede doorsnee van de 
Almkerkse samenleving vertegenwoordigt. Het is de bedoeling dat er een verdeling plaatsvindt, 
waarbij onder de bestuursleden portefeuilles worden verdeeld. Ook zullen m.b.t. bepaalde 
portefeuilles andere inwoners van Almkerk worden gevraagd met de dorpsraad mee te denken.  
 
De voorzitter brengt de benoeming van de zeven nieuwe leden van de dorpsraad in stemming. 
Unaniem wordt met de benoeming van deze leden ingestemd. 
 
Voortgang gehouden enquête. 
Arnik Plomp geeft, aan de hand van sheets, een toelichting op de uitkomst van de enquête over 
wonen, leefbaarheid en veiligheid in Almkerk, die in het voorjaar is gehouden. Er zijn 404 reacties 
binnengekomen, met een goede verdeling in leeftijdscategorieën. 

Gevraagd wordt of de uitkomst van de enquête ook aan Woonstichting Land van Altena is verstrekt. 
De voorzitter antwoordt dat de rapportage aan de gemeente en de woonstichting is verstrekt.  
Hij merkt daarbij op dat er verschil zit in de uitkomsten van een onderzoek dat door de gemeente is 
gedaan met de uitkomsten van het onderzoek van de dorpsraad. Dit verschil in uitkomsten zal 
binnenkort besproken worden.  
Maikel Honcoop gaat zich binnen de dorpsraad gaat bezighouden met verkeerszaken. Over de 
gesignaleerde situaties zal een gesprek met de gemeente worden gevoerd. 



 
Rondvraag. 
Gevraagd wordt of de contributie voor de dorpsraad geïncasseerd kan worden via een automatische 
incasso. 
De voorzitter antwoordt dat daartoe wordt overgegaan. De penningmeester zal de leden hierover 
binnenkort informeren. 

Sluiting ledenvergadering. 
De voorzitter sluit de ledenvergadering. 


