Dorpsraad Maashees
Notulen: 8 maart 2018, 20.00u
De Bolle Buik
Aanwezig: Rob, Jos, Nick, Piet, Mario, Vera, Mario
Afgemeld: Mark, Joop

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
-

-

Aftreden Han Luiters per 1-7-2018. Ten aanzien van een opvolger e.d. is nog niets bekend.
Verslag bijeenkomst wijk- en dorpsraden (30-01-2018)
Gebiedsproces Smakterbroek: opstellen van een gebiedsplan voor Smakterbroek
(wateroverlast, natuurontwikkeling, toekomst van de landbouw, recreatie en toerisme).
Vera nodigt Erik Opdam uit voor de volgende dorpsraadvergadering.
Landelijke Opschoondag in Boxmeer 2018: 24 maart organiseert Afvalinzameling Land van
Cuijk en Boekel samen met de gemeente Boxmeer een Landelijke opschoondag.
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dag te helpen. Start vanuit het Posthuis in Beugen
(9.00u). Wethouder Verstraaten zal het startschot geven. Na afloop (12.00á 12.30u) zal er een
kop soep met een broodje klaar staan voor iedereen die geholpen heeft.

4. Notulen 1 februari 2018
Goedgekeurd.

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.
Er is gesproken over woningen, woningbouw. Rob en Marion nemen initiatief om zich hierin
verder te verdiepen. Mochten andere leden van de dorpsraad willen aansluiten, dan kan dit.
Doelen en plannen worden opgenomen in de actielijst.

6. Recreatie
Marion heeft gesproken met Han Luiters. Toerisme/ recreatie is ondergebracht bij Land van Cuijk.
Marion neemt nog contact op met Rob Sets om hier meer over te weten.
Wat is het plan met gebiedsontwikkeling Smakterbroek. Dit zal Erik Opdam waarschijnlijk meer
over kunnen vertellen.

7. Leefbaarheidsbudget
- Ingekomen aanvragen.
Tot 1 april kunnen er nog aanvragen binnenkomen.

8. School
9. Actielijst

10.Stand van zaken AG’s
Groen: De Ibor-groep heeft initiatief genomen om verschillende werkzaamheden zelf over te nemen
van de gemeente. (zoals bijv. grasmaaien rondom de vijver). Het plan wordt bekeken hoe dit vorm te
geven.

11.Rondvraag
Is er Maashees iets mogelijk om als dorp gezamenlijk op te ruimen langs de Maas. Kunnen
verenigingen hier iets in betekenen tegen een kleine vergoeding (vanuit het
leefbaarheidsbudget?) Een idee om over na te denken. Rob neemt hierover contact op met de
gemeente.
4 mei zal het Antoon Schraderpedje” en ‘Stientje Janspedje’ officieel worden geopend. Rond half 8
start de 4-mei herdenking bij het monument. Rob zal hier vanuit de dorpsraad spreken.
De beamer/ scherm staat tegenwoordig bij Jos van Kooij.

12.Sluiting

