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Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen Volgende bijeenkomst zal hans vd heuvel 

namens ZLTO aanschuiven. 

Wim Kuijpers heeft aangegeven de 

invulling centrum op dit moment een 

grote prioriteit willen geven. 

Gemeente geeft aan dat ze op korte 

termijn met dsvb gedachten wil gaan 

wisselen mbt visie.  

Met dorpspartij (T Coopmans) naar 

aanleiding artikel is gesprek geweest. 

Besproken is welke stappen dsvb op dit 

moment neemt. 

 

Glasvezel buitengebied/industrieterrein : 

vanuit gemeente is wethouder hoppezak 

aan het kijken wat hij regionaal hiervoor 

kan betekenen. 

 

 

 

 

 

Afspraak roel hoppezak met 

dhr h v hoof staat op korte 

termijn gepland. Na dit gesprek 

zullen we met roel hoppezak 

aan tafel gaan. 

 

 

 

 

Wij als dsvb willen graag zien 

onder wat voor voorwaarden 

glasvezel eventueel mogelijk is 

op bedrijventerrein en 

buitengebied. 

Johan bespreekt dit met 

Jolanda van Rooij, zodat wij 

dit uiteindelijk in kaart kunnen 

brengen. 

Huub spreekt Robert wessels 

aan (secretaris zlto) om 

mogelijkheden te bespreken. 

 

 

3. Notulen   



4. Aanzet deelvisie 
michiel v hoof 

Michiel en Ilona hebben een eerste aanzet 

gegeven. Visie van zlto 2010-2020 sluit 

hier grotendeels op aan vinden we 

gezamenlijk. Ondernemers zijn op zoek 

naar een soort van ondernemersfonds. 

Collectief fonds van waaruit nieuwere 

initiatieven kunnen worden opgezet. 

 

Verhaal van Michiel is al voor 95% de 

gewenste ondernemersvisie. Hierin zitten 

alle aspecten benoemd welke we benoemd 

willen hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michiel gaat proberen om zijn 

kladversie in te korten. Mede 

door de benoemde speerpunten 

te gaan visualiseren. 

 

 

 

 

 

 

5. vervolgstappen  Uitkomst enquête samenvatten 

en zsm op site zetten. Actie J v 

Ganzewinkel 

Website actueler houden. Actie 

bestuur. Artikelen welke vanuit 

werkgroep worden aangeleverd 

kunnen direct op site geplaatst 

worden. 

6. presentatie 19-1 Michiel gaat zijn verhaal inkorten naar ca 

3 sheets en middels visualisatie 

presenteren de 19
e
.  

 

7. rondvraag Ilona : 19e als werkgroep compleet 

presenteren of kleine afgevaardigden. 

 

Streven is om met zoveel 

mogelijk mensen van alle 

werkgroepen aanwezig te zijn 

ivm herkenbaarheid naar de 

inwoners 

8. planning volgende 
vergadering 

15-2 / 24-2  

9. sluiting   

   

 
 


