Dorpsraad Maashees
11 januari 2018
Aanwezig: Rob, Joop, Piet, Willem, Marion, Nick, Jos, Anjo, Vera
Afgemeld: Mario, Mark, Isabel

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail:
- 21-12-2017: MR vergadering van de school is verplaatst naar het nieuwe jaar i.v.m. ziekte van
de voorzitter. De (nieuwe) cijfers over het aantal leerlingen op de school zijn bekend bij SKOV.
- 02-01-2018: De buurtwhatsapp is aangesloten bij alerteburen.nl
- 02-01-2018: Mail Marc Rongen: Wat mag er bij ingang van dorp geplaatst worden en
ondersteunt dorpsraad dit idee?

-

-

-

-

03-01-2018: AED buitenkast: Ten behoeve van het dorp Maashees hebben wij van de
Hartstichting een gratis AED buitenkast ontvangen die wij graag aan u willen overdragen.
03-01-2018: Vooraankondiging en verzoek tot aanmeldingen kennismaking nieuw college.
Vera geeft de 2 vergaderdata door van mei en juni, mogelijk om dan de kennismaking te
plannen?
Nieuwsbrief Maaspark Well (Nummer 12, december 2017): Deze staat ook op de website.
11-1-2017: mail ‘digitale kerkklok’ (Rob van Haaren):
Idee om via de het maasakkertje kenbaar te maken wanneer iemand is overleden dat het
mogelijk is om contact op te nemen met Jos om dit kenbaar te maken middels de site van de
dorpsraad. Zowel bij overlijden als geboorte.
Jos werkt dit voorstel verder uit en zal dit naar de leden van de dorpsraad mailen. De volgende
vergadering wordt dit besproken.
Kapel op de begraafplaats wordt gerenoveerd. Elementen vanuit de kerk zullen hier in terug
komen. Een deel zal toegankelijk zijn voor iedereen en een deel is afsluitbaar.
De bedoeling is in het voorjaar hiermee te starten. Tekeningen van de plannen komen op de
website te staan.
De wijzers van de kerkklok/ verlichting doet het niet. Anjo stelt een brief op gericht naar de
parochie met de vraag om dit te maken.
Migratiecijfers Gemeente Boxmeer: de cijfers hiervan staan op de website.
Uitnodiging kleine kernen: 22 februari.
Kleine kernen krant.

4. Notulen 14 december 2017
-

mappen met dorpsraadverslagen en wetenswaardigheden (afkomstig uit ’t Höfke) .Jos bekijkt
de verslagen , bekijkt wat interessant is voor de oude schoendoos.
Samenwerking met dorpsraad Holthees oppakken. Rob neemt hier initiatief in. Willem en Joop
sluiten hierbij aan.

5. Visie dorpsraad
Bekijken wat is gerealiseerd, en bekijken wat aangevuld zou moeten worden. Volgende
vergadering agenderen

6. Wensen voor WIU (voor 15 januari doorgeven)
-

-

-

-

Verlichting Makkenweg tot aan sportpark Soetendaal en Station: Ontbreken Straatverlichting.
1. Gevaarlijke situatie daar de weg erg donker is op tijden wanneer de jeugd uit Maashees en
Smakt Holthees gaat trainen bij Volharding.
2. Tevens is er voor de Forenzen uit deze woonplaatsen die op de fiets naar station
Vierlingsbeek gaan ook erg gevaarlijk.
Mogelijke oplossing: Plaatsen straatverlichting
Rieterweg: Gevaarlijke Weg. Op de Rieterweg wordt over het algemeen te hard gereden.
Mogelijke oplossing: Bij de herinrichting graag rekening houden met de zwakkere deelnemers
door het toepassen van fiets suggestie stroken en verkeers-remmende maatregelen.
Loonseweg/Holthesedijk: Gevaarlijke Weg. Op de Loonseweg/Holthese wordt over het
algemeen te hard gereden. Veel jeugd fiets via deze weg dagelijks naar school (Stevensbeek) en
dit kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen.
Mogelijke oplossing: Bij herinrichting van dit gebied fietspaden aanleggen.
Broekweg- Venneweg: Onveilige lage bermen.
Mogelijke oplossing: bermen ophogen
Rieterweg/ Köpkeshof: Onveilige, onoverzichtelijke kruising.
Mogelijke oplossing: bord plaatsen 'gevaarlijke kruising'.
Jo de Kuperstraat: overlast van zand/ modder
Mogelijke oplossing: de berm woonrijp maken bij de bestaande woningen.

7. Gemeentelijk beleid a.v. dorpsportalen/ lokale info.
Vraag van Marc Rongen naar mogelijkheden. De dorpsraad ziet graag een voorstel van Marc om
zich een voorstelling te kunnen maken hoe dit eruit zou kunnen zien. Dit wordt teruggekoppeld
naar Marc.

8. Actielijst
-

-

Banner, 20 euro. Op de site van de dorpsraad staan allemaal ondernemingen
Twee soorten banners (reclame banner en reclame met een doorklik mogelijkheid naar de
website van het bedrijf)
Met deze bijdrage kunnen de kosten voor de website worden bekostigd.
Joop bekijkt met Jos wat mogelijk is (logo en website heeft Jos nodig) Joop gaat de bedrijven
langs om iedereen te benaderen.
Onder de aandacht brengen in Maashees: op de website, via de nieuwsflits kenbaar maken.
Nieuw tabblad: wonen Maashees.
Is er een wens (mogelijk in de toekomst) dat er woningen worden gebouwd vanuit
woningstichting Vierlingsbeek dan zullen geïnteresseerden zich moeten inschrijven om te willen
wonen in Maashees.

9. Stand van zaken: Basisschool
21-12-2017: MR vergadering van de school is verplaatst naar het nieuwe jaar i.v.m. ziekte van de
voorzitter. De (nieuwe) cijfers over het aantal leerlingen op de school zijn bekend bij SKOV.
De MR vergadering is nu gepland op 23 januari, op de basisschool.

10. Stand van zaken AG’s
Joop: AED buitenkast: Ten behoeve van het dorp Maashees hebben wij van de Hartstichting een
gratis AED buitenkast ontvangen die wij graag aan u willen overdragen. Joop heeft dit opgepakt.
Voor 1 april vraagt Joop de AED subsidie aan.
Vergoeding onderhoudskosten: vanaf 1 januari 2018 kan er jaarlijks een AED waarderingssubsidie
aangevraagd worden bij de gemeente. Voorwaarde hiervoor is dat de AED 24 uur per dag
bereikbaar en inzetbaar is in een buitenkast en dat de waarderingssubsidie voor 1 april is
aangevraagd.
Daarnaast heeft de minister van VWS besloten dat vanaf 1 januari 2018 de eigenaar van een AED
de kosten voor het weer gebruiksklaar maken van de AED na een inzet rechtstreeks kan indienen
bij de RAV.

Piet: Dorpstuin; deze is winterklaar gemaakt.
Geraniumzuilen: de kosten hiervoor worden duurder. Het bedrijf is overgenomen door een
particulier bedrijf. Nick overlegd met Mario wat mogelijk is.
De kubussen voor de school moeten weer opgeknapt worden. Nick bekijkt wat mogelijk is en neemt
contact op met school.

11. Rondvraag/ Mededeling
- De dorpsraad heeft een mailadres: info@dorpsraadmaashees.nl
- De bordjes voor de pedjes zijn besteld.
Het bordje van het Tillefooncelplein wordt op carnavalsmaandag onthult.
- Er is onduidelijkheid over het wel of niet mogen luiden van de klokken. Willem informeert de
dorpsraad via de mail hier verder over.
- De vergadering van 8 februari wordt verplaatst naar 1 februari.
- Vera vraagt na of dit mogelijk is bij het Plein en vraagt het Maasakkertje dit aan te passen in
de volgende uitgave.

12. Sluiting

