Dorpsraad Maashees
1 februari 2018, Plein 27
Aanwezig: Jos, Piet, Mark J, Marion, Mario, Rob, Vera, Mark v R., Willem
Afgemeld: Joop, Nick, Isabel

Notulen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
Gefeliciteerd Jos, MBT
Mail:
- Uitnodiging: de woonarena Land van Cuijk (3 februari)
- Uitnodiging receptie Prins Rob
- Mail 19-01-2018 Vergoedingsregeling AED (Mail Harry vd Kinderen). Doorgestuurd naar Joop,
hij pakt dit verder op.
- Mail 30-01-2018 Brief namens Erik van Hardeveld, school Maashees blijft open.
- Aanvraag leefbaarheid budget, deze worden verzameld, volgende vergadering agenderen.
- Idee, ingangen dorp (reactie Marc)

4. Notulen 11 januari 2017
Op de website: wonen in Maashees. De vraag wat hier allemaal op moet komen te staan. Marion
pakt dit op met Jos.

5. Visie dorpsraad
Tussentijdse ‘evaluatie’.
In 2011 is het geschreven, om te kijken hoe het dorp er in 2021 uit ziet. We bespreken wat is
gerealiseerd, wat niet. Hoe willen we verder.
Multifunctioneel centrum is enigszins gerealiseerd, in de vorm van een gemeenschapshuis Plein
27.
Dorpswinkel, niet gerealiseerd. Geen realistisch doel.
De vrijwilligerspool. In Maashees zijn er vrijwilligers te vinden die willen helpen wanneer er iets
moet gebeuren. Het handhaven is wenselijk, alleen een andere vorm. Hoe betrek je nieuwkomers
bij het dorp. Oproep via website/ maasankertje kan bij projecten.
Verkeer en vervoer: buurtbus, vaste tijden.
Band met de maas: /
Recreatie: Hebben we als dorp genoeg recreatie?
Volgende vergadering agenderen.
Ideeën:
Oriënterend gesprek met gemeente Boxmeer? Marion onderneemt hierin actie.
- Romeinse weg
- IVN, wandeling langs de maas ½ keer per jaar. Zou Yvonne hier iets over kunnen vertellen.
- Wandel/ fietspaden.
Volgende vergadering bespreken we het plan verder

6. Vergaderdag dorpsraad
De vergaderdag blijft op donderdag.

7. Actielijst
-

-

De AED-kast is er, na de carnaval wordt de nieuwe kast opgehangen.
Dorpsraaduitje: 3 maart (’s avonds). Graag voorkeur doorgeven bij Mark, en graag doorgeven
met hoeveel personen.
Fittetsdag: Jos pakt dit op. Contactpersoon is Jose Heijnen GGDHvB
Kenbaar maken overlijden/geboorte via site DR - voorstel in deze uitwerken: Jos heeft een
brief opgesteld, is goedgekeurd door Ben van Dierendonk en Anjo Welles. Dorpsraad stemt
hier mee in.
Brief naar parochie inzake kerkklok en verlichting. De klok staat gelijk, het lichtwerk moet nog
gerepareerd worden. Anjo heeft hierover nog contact.
Opknappen kubussen school: vrijwilligers + school benaderen.

8. Stand van zaken AG’s
School blijft open. De dorpsraad is geïnformeerd middels een brief.
Kerk: plan is er om een algehele vergadering te plannen in Maashees. Eerst komt de werkgroep
bijeen om te overleggen.

9. Rondvraag
-

23 februari: van 15.15 uur tot 16.30 uur afscheidsborrel meester Carel.
Jos heeft het archief van de dorpsraad uitgezocht en het is gereed voor de oude schoendoos.
Zomaarfeest, door wie werd het georganiseerd? Door werkgroep in samenspraak met Plein
27. De bedoeling was een keer in de twee jaar.
Idee: om meer samenhang te creëren tussen gemeenschapshuis, stichting de Vennen,
werkgroepen binnen het dorp. Rob pakt dit verder op.
4-mei werkgroep is gestart. Naambordjes onthullen + herdenking.

10. Sluiting

