VOORTGANG DORPSONTMOETINGSPLEK
Zet alvast maar voorzichtig op de kalender/in uw agenda!!!
De schrijver dezes schept er blijkbaar genoegen in om
informatie betreffende de DOP vanuit ons dorpsblad
"cryptisch" te beginnen. Wat bedoelt hij nu weer met het
bovenstaande? Daarover later meer. De werkzaamheden
betreffende de DOP verlopen nog altijd naar wens. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer en
zo langzamerhand komt er schot in de verbouwing. De bovenverdieping, die 3 ruimtes
behelst, is -op de laatste schildersronde, het plaatsen van de cv radiatoren en de inrichting naal bijna gereed. De werkzaamheden zijn derhalve naar beneden verplaatst en daar is het
momenteel een drukte van belang. Binnenkort wordt begonnen met de betegelen van de
toiletten en de kantinevloer. De oude aluminium schuifpui in de kantine wordt vervangen
door een nieuwe deur en de zijwand van diezelfde kantine wordt binnenkort afgewerkt met
kunststof schrootjes. Beneden komt er veel schilderwerk aan. Mocht u zich opgegeven hebben
als vrijwilliger (of als u dat niet heeft gedaan) bij de bouw en meent u de schilderskwast
"redelijk tot goed" te kunnen hanteren, meld u dan s.v.p. bij de bouwmanagers Ruud en/of
Gerard. Ook heeft er afgelopen week een gesprek plaatsgevonden met de directie van
Rabobank Noord-Holland Noord (net gefuseerd) waarbij we wederom hebben aandrongen op
een pinmogelijkheid in ons dorp in relatie met de DOP. Het blijft een moeizame weg en we
hebben begrepen (wisten het eigenlijk al) dat het in stand houden van al die pinautomaten
voor de bank een ontzettende kostenpost is. We hebben van onze kant "alles uit de kast"
gehaald om de directie ervan te overtuigen dat er ook nog zoiets is als klantvriendelijkheid en
we zijn uit elkaar gegaan met de belofte van Rabobank zijde, dat zij intern alle
(on)mogelijkheden nog eens op een rijtje zullen zetten. Ook is voor wat betreft de
personeelsbezetting voor de DOP de procedure gestart. Support & Co gaat helemaal voor een
(gedeeltelijke) sociale invulling hiervan, waarbij personen uit de buurt "een streepje voor"
hebben. Daar staan we helemaal achter. Dan is u wellicht opgevallen dat de afgelopen week
achter de DOP een snerpend geluid te horen viel. Dit heeft te maken met het kappen van het
DOP bos. Hier staan veel bomen te dicht op elkaar, waardoor ze elkaar duidelijk in het
groeiproces belemmeren. Dit geeft een rommelige aanblik en zoals eerder vermeld, zal de
buitenzijde rondom ook een facelift ondergaan en het kappen van deze bomen en latere
nieuwe aanplant is hier een onderdeel van. Als de werkzaamheden volgens de planning
blijven verlopen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat voorzichtig aan een openingsdatum kan
worden gedacht. En dan komen wij nu even terug op de (cryptische) aanhef van deze
bijdrage: zet alvast maar op de kalender/in uw agenda dat er een streefdatum voor de opening
door de besturen van dorpsraad en DOP is vastgesteld en wel donderdag 15 mei 2014. Hoe
we de opening gaan invullen is nog punt van overleg, maar één ding staat vast: als de opening
inderdaad lukt op de 15e dan kunt u met ingang van vrijdag 16 mei a.s. weer boodschappen
doen in uw eigen dorp!! Weer een feest. Maar, zoals vermeld moet er eerst nog pittig worden
aangepakt en behoorlijk worden geïnvesteerd. Het feit dat in deze bijdrage nog niet over geld
gerept is, wil niet zeggen dat we er (financieel) al zijn. Obligatie toezeggingen blijven
hartelijk welkom. De barometer staat momenteel op € 54.000,00 maar we zijn ervan overtuigd
dat er nog inwoners zijn, die de ingevulde formulieren nog moeten inleveren of helemaal nog
actie moeten/willen ondernemen. Doet u dit s.v.p. nog vandaag. Tot slot willen wij
(nogmaals) onder de aandacht brengen alle (nadere) informatie nog eens te lezen is op de
website van de dorpsraad: www.dorpsraadveldzijdewind.nl
Met vriendelijke groet,
De besturen van Dorpsraad en DOP

