Nieuwsbrief december 2021

Beste dorpsgenoten, beste
Colijnsplaters,
In de zomer van 2021 is de Dorpsraad
Colijnsplaat weer bijeen gekomen, voor
het eerst sinds de start van Covid 19.
Om jullie te informeren over wat wij dit
jaar gedaan hebben, hebben we een
paar van onze activiteiten op een rijtje
gezet. Wij hopen dat we komend jaar
weer mooie dingen voor ons dorp
kunnen doen, bijvoorbeeld eindelijke die
grote informatiemarkt organiseren voor
iedereen op het dorp.
Maar allereerst willen wij iedereen in ons
mooie dorp een gezond en gelukkig 2022
wensen!

Het jaar 2021 in vogelvlucht:
Naar aanleiding van onze flyer-actie
begin dit jaar hebben wij actiepunten
gemaakt voor de gemeente. Een aantal
zijn al opgepakt zoals informatie
verstrekken over de AED.
De extra bankjes aan de Oosterschelde
zijn in bestelling. Andere zaken zijn nog
in ontwikkeling maar kunnen hopelijk
snel worden opgepakt door de
gemeente.
Het bestemmingsplan ”Kom Colijnsplaat”
is in de maak. We hebben daar met de
gemeente verschillende overleggen over
gehad. Over de inrichting rond de Valle
(met o.a. seniorenwoningen, dorpsparkje
en speeltuin) zijn we met de
initiatiefnemers, de ondernemersvereniging en de gemeente aan het kijken
naar wat wenselijk en mogelijk is.
Tiny houses zijn een hot item binnen de
gemeente/gemeenteraad. Wij als
dorpsraad vinden dit een mooi initiatief
maar vinden het ook heel belangrijk dat
als er tiny houses komen onze starters
binnen het dorp de eerste mogelijkheid
krijgen om hierop te reageren.
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Dit jaar is de omgevingsvisie voor NoordBeveland vastgesteld. Hierbij hebben wij
onze zorgen geuit over de hoogbouw
aan de Oosterschelde. We willen zorgen
dat de Colijnplaters kunnen blijven
genieten van het uitzicht over de
Oosterschelde en het landschap.
De dorpsraad heeft een actielijst waar
zaken rondom de inrichting van het dorp
en de buitenruimte op worden gezet.
Deze lijst bespreken we met de
gemeente. Zo werken we samen met de
gemeente aan het mooi, schoon en veilig
houden van ons dorp.
Heb je suggesties, vragen, zorgen, een
leuk initiatief of wil je meedoen? Neem
gerust contact met ons op via
dorpsraadcolijnsplaat@gmail.com en
volg ons op Facebook. Uiteraard kun je
ook altijd een briefje in de brievenbus
van het dorpshuis doen met je zorgen
en/of ideeën.
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