
 

 

 

 

 

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Creil 
 
donderdag 12 maart 2020, 20.00 uur in ’t Poortershuys.  
 
1. Opening voorzitter + kort jaarverslag – Perry Bom 

Voorzitter van Dorpsbelang Perry Bom heet iedereen welkom, 
ondanks de rare dag i.v.m. het oprukkende coronavirus en steekt een 
kaarsje aan voor alle dorpsbewoners die zijn overleden.  
Speciaal welkom aan alle afgevaardigden van de gemeente, het IGW 
team en de buurdorpen. 
Daarna doet Perry in het kort verslag van alle door Dorpsbelang 
aangestuurde activiteiten, zoals: 

 NLdoet; 

 Koningsdag;  

 Dorpsfeest; 

 De nieuwjaarsreceptie.  

 Dorpsbelang heeft gekozen voor een nieuwe drukker voor de Dorpsroddel, deze wordt nu 
gedrukt door blad.nl en het is een mooi boekje met leesbare advertenties voor een lagere prijs 
geworden.  

 Dorpsfotograaf Dirk Koeslag heeft afscheid genomen en we hebben nieuwe fotografen 
gezocht, deze zijn gevonden in René Rigterink, Geke Willems, Hélena Schra en Hans van 
Kleinwee.  

 De website is opgefrist en vernieuwd en is nu weer helemaal up-to-date.  

 De groengroep doet het goed, als je het leuk vindt om hier een bijdrage aan te leveren dan 
kun je contact opnemen met Riemke Veendrick, Alex van Hulzen of Gerdien Wuestenenk. 

 Voor een stuk bouwgrond waar al jaren de plannen niet van de grond kwamen is, na een 
aanzet van Dorpsbelang, een inventarisatie voor levensloopbestendige woningen gedaan 
door een aantal vrijwilligers. Hiervoor was belangstelling, de plannen zijn gemaakt en 
binnenkort zal er gestart worden met de bouw. Daarnaast is een makelaar in Creil bezig met 
een plan voor betaalbare woningen voor jongeren in het eigen dorp. De bedoeling is om 
gezamenlijk tot een plan te komen. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je contact opnemen 
met Dorpsbelang of Meindert Huizinga.  

 Bestaand vastgoed is ook een punt van zorg. Gelukkig is aan ’t Poortershuys weer invulling 
gegeven, maar we hebben meer gebouwen in het dorp met een ontmoetingsfunctie. Vanuit 
Dorpsbelang is hier een werkgroep omheen gezet die in contact is getreden met de 
gemeente. De gemeente heeft Bureau Middelkoop ingeschakeld, Jan Winsemius van dit 
Bureau vertelt hier meer over. 

 De brandweer rijdt vanaf 1 maart ook op reanimaties, naast dat vrijwilligers via hartslag.nu 
worden ingeschakeld. Het verschil met hartslag.nu is dat de brandweer ook wordt opgeroepen 
voor baby’s en kinderen. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken – Christine van Hulzen 

 De klusdag die gepland staat voor aankomende zaterdag gaat niet door. Deze zal op een 
later moment in het jaar opnieuw georganiseerd worden. 

 In het Saalicon start binnenkort een gratis computercursus, informatie volgt in Roddel en op 
de website. 

 15 mei organiseert Dorpsbelang samen met Carrefour en de Open Inloop van het Saalicon 
een welkomstavond voor nieuwe bewoners. Iedere inwoner van Creil is welkom om kennis te 
maken met de nieuwe Creilenaren. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met 
Anja Menting. 
 

3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2019 – Perry Bom 
Aanvulling Jos ter Horn: Stefan Ebbers vervangt Stef Meurs i.p.v. toevoegen. 
Notulen verder goedgekeurd. 

 
4. Financieel jaarverslag 2019 – Johan van Oers 

Penningmeester Johan van Oers geeft een korte toelichting bij de jaarrekening over de balans en 
de winst- en verliesrekening. Meindert Kramer van MK Administratie wordt bedankt voor het 



 

 

 

 

 

belangeloos samenstellen van het jaarverslag. 
Er is een positief resultaat behaald over 2019, mede door de schenking van de Stichting 
Boerderijenboek van € 3.000. 

 
5. Verslag kascommissie – Jan Veendrick en Joke de Jong 

De kascommissie bestaat uit Jan Veendrick (aftredend) en Joke de Jong. Ze laten weten dat de 
administratie goed was verzorgd en dat er zijn geen afwijkingen zijn gevonden. Er wordt decharge 
verleend aan de penningmeester over 2019. Jan Veendrick wordt bedankt. Peter Paul Frijlink 
biedt zich spontaan aan als nieuw lid voor de kascommissie. 

 
6. Dorpszaken 

6.1. Verslag feestcommissie – Marloes Maes 
Marloes doet kort verslag van het afgelopen jaar: Koningsdag was een geslaagde dag, de 
feestweek was erg divers en een geslaagd jubileum, sinterklaas was leuk. Iedereen bedankt die 
heeft mee geholpen. Ook alle bezoekers, super leuk dat jullie zijn geweest. 
De agenda voor 2020 wordt gepresenteerd. 
 
6.2. Verslag windmolengelden – Jos ter Horn 
De windmolengelden commissie bestaat uit Jos ter Horn, Gerdien Wuestenenk, Stefan Ebbers en 
de voorzitter en penningmeester van Dorpsbelang (Perry Bom en Johan van Oers). 
Er zijn 12 aanvragen binnengekomen voor een totaalbedrag van € 16.000. 
Er zijn 6 aanvragen toegekend: 
1. Feestcommissie Prikkabels met ledlampen    € 1.328 
2. Dorpsbibliotheek Computer met software pakket    €    579  
3. Het archief van Creil Externe harde schijf    €    325 (voorbehoud: 

Dorpsbelang blijft eigenaar) 
4. Protestantse  Bijdrage aan de reparatie van het kerkorgel  € 1.000  

Gemeente Creil-Espel 
(voor onderdelen, overige kosten komen uit eigen middelen en inzet) 

5. Corine Boonen en Shirts voor de 12-dorpen-loop van Team Creil  €    700  
Karin Mulder 
(voorwaarde: de shirts zijn in overleg ook beschikbaar voor andere teams die Creil 
vertegenwoordigen). 

6. Joke de Jong  Bijdrage aan de reparatie van het carousel in € 1.000 
combinatie met het uurwerk van De Ontmoetingskerk 

(overige kosten komen uit eigen middelen en inzet) 
Het totaalbedrag van deze 6 projecten is € 4.932.  
Daarnaast is er geld gereserveerd voor een tweetal plannen die nog niet volledig genoeg waren 
uitgewerkt, hier is € 1.500 voor gereserveerd dit jaar, op voorwaarde dat deze plannen dit jaar 
opnieuw en uitgebreider worden ingediend. Het gaat om: 
1. Een duo-fiets waar iedereen gebruik van kan maken, aangevraagd door Ria van Middelaar en 

Jeanette de Vries. Dit is voorlopig afgewezen omdat er geen onderzoek is gedaan naar 
draagvlak in het dorp. 

2. De gymvereniging in Creil heeft een € 1.843,44 aangevraagd voor het aanschaffen van 
verschillende toestellen. De commissie wil afwachten of de gemeente iets kan betekenen. 
Daarnaast was de commissie verdeeld en vraagt Dorpsbelang om hierin advies te geven. 

Aanvragen voor komend jaar mogen het hele jaar ingediend worden. 
 
Er ontstaat een kleine discussie met het publiek. Er wordt gevraagd waarom de gymvereniging 
kans maakt op toekenning van het geld, terwijl één van de voorwaarden is dat het dorpsbreed 
besteed moet worden. En daarna worden er vragen gesteld waarom het nu nog niet wordt 
toegekend, aangezien de vereniging klein is en het nu goed kan gebruiken en of de scholen er 
ook gebruik van kunnen maken.  
Jos geeft helder en duidelijk antwoord op de verschillende vragen. Zo geeft hij aan dat de 
commissie graag projecten financiert die zo breed mogelijk gebruikt kunnen worden voor het dorp. 
Daarbij wordt meegenomen de grootte van de vereniging, voor wie de attributen toegankelijk zijn 
en of er andere partijen zijn die mee financieren. De commissie wil eerst afwachten of de 
gemeente een bijdrage wil doen en wil graag een breder plan zien, waar bijvoorbeeld ook de 
scholen bij worden betrokken. 



 

 

 

 

 

 
6.3. Uitwerking woonvisie voor de gebouwen in Creil – Jan Winsemius van Bureau 
Middelkoop 
Door de gemeente is het afgelopen jaar een woonvisie opgesteld voor de hele gemeente waarin 
is opgenomen wat de woonbehoefte is op de korte en lange termijn. Creil is het eerste dorp in de 
polder dat een eigen woonvisie op gaat stellen.  
Door Dorpsbelang zijn een aantal inwoners van Creil samengebracht in een commissie. Deze 
heeft contact gezocht met de gemeente en de gemeente heeft Bureau Middelkoop ingeschakeld. 
Bureau Middelkoop doet onderzoek in samenwerking met het dorp, de gemeente en Mercatus. 
De prognose voor de polder is dat er nu nog een groei van inwoners is, maar dat dit snel zal 
omzetten in een daling in het aantal inwoners. 
Geïnventariseerd moet worden wat de woonwensen zijn van mogelijke nieuwe inwoners en van 
huidige inwoners. Er wordt gekeken naar welke aanpassingen nodig zijn op de lange termijn. Wat 
is er mogelijk aan nieuwbouw? Wat is het toekomstperspectief van de voorzieningen in het dorp? 
Wat zijn mogelijke ontwikkellocaties? Wat is er mogelijk aan energieverbetering van de huidige 
woningen? 
Iedereen kan zijn woonwensen kenbaar maken door middel van een enquête, digitaal maar ook 
zal Jan hier in het dorp zichtbaar zijn. Iedereen is welkom om zijn of haar visie met Jan te delen.  
Het dorp zal inspraak hebben op het uiteindelijke rapport voordat deze wordt aangeboden aan de 
gemeente. 
 
6.4. Redactiewijziging Dorpsroddel – Perry Bom 
Er heeft een redactiewijziging plaatsgevonden bij de Dorpsroddel. Tineke van de Velde heeft heel 
lang de redactie van de Roddel alleen verzorgd. Sinds een jaar heeft ze dit samen met Helma 
Harkema gedaan. Tineke heeft aangegeven dat ze wil stoppen, Petra Bosma gaat haar 
vervangen. 

 
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Johan van Oers  penningmeester  
  

Voorgestelde kandidaat:  Wilma Maas  penningmeester 
   

De vergadering gaat akkoord met het aanstellen van Wilma Maas als penningmeester. 
 
8. Afscheid vertrekkend bestuurslid 

Johan wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. 
 
9. Rondvraag 

Geen aanvullende vragen vanuit zaal. 
 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit het officiële gedeelte. 
 
 

 
 


