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OPMERKINGEN OVER ‘Wat verwacht men van de Dorpsraad’ 

Hieronder volgen alle genoteerde opmerkingen per vel papier, zonder bewerking of 

samenvoeging. Ter uitwerking stelt het bestuur van de Dorpsraad een lijst op waarbij 

opmerkingen en suggesties worden gerubriceerd en verdeeld in korte en langere termijn, 

en op haalbaarheid. Ook die bewerkte lijst zal gepubliceerd worden langs de gebruikelijke 

kanalen. 

De opmerkingen zijn gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering Dorpsraad 

Princenhage op 24 november 2016. 

1. Tafel 1 

Contact wijkblad i.v.m. app 

Spilfunctie hebben en houden 

- Verwijzen 

- Verbinden 

- Bemiddelen 

- Voorkomen doublures 

Meer zichtbaar in de Princenhaagse media;  bijvoorbeeld vaste column (denk aan jongeren);  

Facebook etc. ; (Logo) 

 

2. Tafel 2 

- Inspelen op nieuwe/onverwachte situaties 

- Nieuws vanuit de gemeente in het wijkblad 

- Bejaardenzorg – eenzaam 

- App om senioren met klusjes te doen koppelen aan jeugd op zoek naar zakcentje verdienen : 

naar Princenhage halen 

- AED training en bekendheid geven 

 

3. Tafel 3 

- Meer bekendheid hulp/zorg voor elkaar  wijkblad 

- Behoud dorpskarakter 

- Snelheid Ambachtenlaan 

- Herinrichting Haagsemarkt 

- Terugkoppeling initiatieven Dorpsraad 

- Hars in de bomen 

- Huurwoningen onderhoud 

- Zwerfvuil en afvalbakken (méér) 
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4. Tafel 4 

- Veiligheid Esserstraat, fietspad veiliger (2-richting verkeer) 

- Veiligheid Ettensebaan, wandelaars op fietspad langs hondenuitlaatplaats 

Deze twee punten via werkgroep Verkeersveiligheid 

- Meer duidelijkheid voor inwoners bij wie je moet zijn voor bepaalde zaken. Eén platform 

voor alle info (1 website); zichtbaarheid Dorpsraad te beperkt 

- Zichtbaarder maken wat Dorpsraad doet 

- Wijkblad hernoemen naar “Dorpsblad” 

- Databank vrijwilligers (EHBO, verkeersregelaars etc.) 

- Site “Princenhage” ,  daaronder de diverse verenigingen linken 

- digitale ideeënbus 

- iets (??) voor 15 tot  26-jarigen 

 

5. Tafel 5 

- Logischere benaming Heilaarstraat/Nieuwe Heilaarstraat 

- Klankbord voor bewoners      richting instanties 

- Vrijmaken van kerkepad voor vrachtverkeer i.v.m. beschadiging van kostbare materialen 

- Paaltjes Ambachtenlaan 

- Staat van het park (zomer); groenvoorziening (Methode Gemeente) 

- Verlichting adequater aanleggen (veiligheid) 

- Spiegel bij La Barrique i.v.m. uitkomend verkeer van parkeerplaats achter ZEZ (veiligheid) 

- Diversiteit aan drempels 

 

6. Tafel 6 

- Her-invoeren welkomstmap “Princenhage”vpoor nieuw ingezetenen: [1] info clubs, 

verenigingen, ondernemers, enz. en [2] info jaarlijkse dorpsactiviteiten, kermis, 

weilandgames, e.d. 

- Sticker ontwerpen/uitgeven: GEEN huis-aan-huis/reclame, WEL wijkblad 

- Wisselstoel tijdens vergaderingen Dorpsraad om iemand (bewoner) de mogelijkheid te geven 

aan een werkgroep deel te nemen zonder lid te zijn 

- Facebookpagina actiever maken 

- Stoffig imago te lijf gaan 

- Nadruk leggen op telefoongebruikers (snelle info/foto) 

- Onbekend maakt onbemind: stel je voor. Wie zijn jullie? 

- Waarom bij ‘Princenhage Begroot’ zo’n grote opkomst/animo? 

- Nu geen overbodige activiteiten en contacten 

- Maak resultaten zichtbaar voor bevolking 

- Da witte dikkels nie! …. in 2017 

 


