Dorpsraad Maashees
17 mei 2018, 20.00u
De Bolle buik, Maashees
Aanwezig: Nick, Jos, Rob, Willem, Marion, Anjo, Vera
Afmeldingen: Mario, Piet, Joop, Mark

Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 12 april 2018
Goedgekeurd

4. Ingekomen stukken/ mededelingen
-

-

-

Mail 15-5 Erik Opdam: Actie n.a.v. verslag Werkplaats 1 Smakterbroek
In het onderdeel Wonen in Smakterbroek is in het verslag een vervolgactie genoemd, namelijk om het
gedeelte over wonen nog eens te bespreken met de dorpsraden, of liever nog met de dorpsraden en
achterbannen. Dat zou ik graag doen, b.v. als agendapunt op jullie vergadering, of bij een grotere
bijeenkomst in het dorp, waarbij ook andere geïnteresseerden uitgenodigd worden.
Ik kan dan een presentatie verzorgen, ingaan op onderdelen van het verslag en een paar vragen of
stellingen voorbereiden. Mijn doel is om in wat breder verband na te gaan of er draagvlak is voor de
ideeën die zijn geopperd, m.n. over het accepteren van wateroverlast (als het maar niet te vaak
voorkomt) en het zorgvuldig inrichten van gebieden met scheiding van wonen, werken, recreëren,
natuur, water.
Ook onderdelen van andere onderwerpen, met name recreatie en cultuurhistorie zijn relevant om met
bewoners wat verder uit te werken.
Mijn vraag aan jullie is:
Vinden jullie het aantrekkelijk om hierover door te praten in breder gezelschap dan de
deelnemers aan de Werkplaats?
Zo ja, willen jullie dat tijdens een gewone vergadering, of tijdens een bijeenkomst die breder van
opzet is met meer deelnemers uit het dorp? In dat laatste geval heb ik wat ondersteuning nodig bij de
werving.
De dorpsraad is voldoende vertegenwoordigd. Zij denken en praten mee.
Misschien is het wel een idee dat je tijdens de jaarvergadering meer specifiek in te gaan over de
plannen, puur gericht op het dorp Maashees (campagnebeek). Een idee is om dit samen met enkele
leden uit de dorpsraad dit voor te bereiden (Anjo)
Jaarvergadering zal zijn op 20 september
Mail 15-5 fam. Antoon Schrader: Het eerbetoon aan mijn vader Antoon Schrader op 4 mei 2018,
zullen wij niet gauw vergeten.
4 mei, mooie herdenkingsbijeenkomst
Mail 7-5 VSBfonds (Marion): We doen het samen! Festival: Maak kans op een donatie!
Heeft u een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele
activiteit? En kunnen deze mensen daardoor anderen ontmoeten, inspireren en zich verder
ontwikkelen? Misschien gaan wij u helpen dat plan binnenkort uit te voeren! Tijdens het We doen het
samen! Festival gaan we donaties van maximaal € 10.000,- toekennen.
Mail 9-5 Han Luiters: Partneroverleg wordt verplaatst van 6 juni naar 20 juni (gemeentehuis van
Boxmeer. Doorgeven wie ze namens de dorpsraad kunnen verwachten (maximaal 2
vertegenwoordigers per wijk/dorp). Piet en Joop zullen hier heen gaan namens de dorpsraad.

-

-

Mail 3-5 Han Luiters: Op 25 mei a.s. gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in. Dat heeft ook consequenties voor alle organisaties zoals stichtingen, verenigingen, clubs
etc. die (computer)bestanden of dossiers hebben waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen.
U moet deze bestanden natuurlijk zorgvuldig opslaan zonder dat vreemden daar bij kunnen
MAAR………… u moet ook vastleggen wat u registreert en waarvoor u deze gegevens nodig heeft of
gebruikt en wie voor het beheer ervan verantwoordelijk is. U moet iedereen daarover ook informeren
en om toestemming vragen.
Misschien bent u nog niet volledig op de hoogte van die regelgeving en de gevolgen. De gemeente
Boxmeer wil u daarbij “een handje helpen” door aan u een voorlichtingsbijeenkomst aan te bieden
voor alle instellingen en verenigingen uit de gemeente Boxmeer. Aan u wordt dan duidelijk gemaakt
wat u moet ondernemen en hoe u dat kunt organiseren in uw organisatie. Deelname aan die
voorlichtingsbijeenkomst is kosteloos.
De bijeenkomst wordt gehouden op 29 mei a.s. in Boxmeer. Deze bijeenkomst schijnt vol te zijn. Wel
opgeven, misschien dat er nog een avond wordt georganiseerd.
Mail 18-04 Bas van Raaij (gemeente Boxmeer): Visvijver; verzoek van hengelsportvereniging “HSV De
Spiegel”, de vraag aan de dorpsraad om hierop te reageren. Mark heeft dit reeds gedaan.
Mail 18-04 Han Luijters: informatie werkgroepen en voorstel financiën. Mario zal hier naar kijken.

5. Actielijst
Kubussen:
Mail directie school : Jos heeft contact gehad met de directeur van de school. Jos informeert naar de
kosten om de kubussen op te laten knappen.

GGDHvb: Fittestdag: zaterdag 15 september van 10.00u tot 16.00u. Er komt een folder uit waarin precies
staat wat er gaat gebeuren, deze zal je via de gemeente ontvangen. Aanmelden kan via
info@dorpsraadmaashees.nl
AED: De nieuwe buitenkast kan opgehangen worden zodra Harrie een elektriciteitsaansluiting heeft
gemaakt van de hal naar buiten.
AED-alert wordt metten na installatie door werkgroep AED geregeld.
Mogelijkheid opruimen langs de maas in Maashees; je kunt bij de gemeente aangeven wanneer je mee
wil doen aan NLdoet (8-9 maart 2019). Vanaf 8 november kun je je opgeven bij NLdoet, Oranjefond.
Klokken luiden. Wanneer mensen hierom vragen (Bij Anjo of Ben) dan kan dit bij overlijden.
Visie dorpraad (oude document) is reeds besproken.

6. Stand van zaken AG’s
-

-

Groen: dorpstuin gaat goed, enthousiaste nieuwe groep. Is er een vraag of er een vrijwilliger is die af
en toe mee wil helpen.
Er is een bankje geplaatst op het kerkhof. De vraag is of er nog een bankje bij geplaatst kan worden
(bij de pomp). Hiervoor moet een aanvraag bij de gemeente worden gedaan. Piet gaat hier achter
aan.
School: prognosecijfers worden door SKOV opnieuw bekeken (de gegevens vanuit de gemeente zullen
hiervoor worden gebruikt)
De geraniumzuilen staan klaar.

7. Rondvraag
-

Speelveldje achter Hulderstraat/ St Jorisstraat. De zandbak gaat weg (beleid van de gemeente). Kan er
meer speelmateriaal komen? Zou de buurtvereniging hier iets in kunnen betekenen (Piet?).
Er is gestart met het kappelletje met vrijwilligers.
Is er interesse in collectieve zonne-energie. Anjo gaat zich hierin verdiepen. Anjo levert informatie aan
voor in de nieuwsflits. Komt terug op de jaarvergadering.
Bankje bij de vijver is kapot (Broer Nillessen). Jos belt Ben v Dierendonk hierover.

-

Sluiting

De heg achter het standbeeld moet nog gesnoeid worden. (Piet?)
Volgende vergadering 14 juni, plein 27.
De jaarvergadering zal zijn op 20 september 2018 20.00u, Plein 27

