Notulen Jaarvergadering Dorpsraad Maashees
Waar:
Wanneer:
Aanvang:

Bolle Buik
7 september
20.00 uur

Aanwezig: Joop, Nick, Marion, Rob, Mario, Jos, Willem, Vera
Afwezig, Isabel, Maarten en Piet
Verder aanwezig: Harry vd Kinderen, Daan Reijnders, Pieter de Vos, Marianne van Kooij, Rosalie Euwens,
Harry Kersten, Sonja Pingen, Heidi Goemans, Marc de Hoog, Mark Jacobs, Grad Geurts, Marijke en Bart d. Burger,
Renée Franssen, Wiel Franssen, Jos Frederix, Jos ten Holder, Thea vd Berg, Marc Rongen, Jan Loonen,
Geert Franssen, Silvia Beuving, Leontien Harmsen.

Agenda:
▪ Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededeling van huishoudelijke aard, de eerste consumptie is voor rekening van de dorpsraad.

▪ Vaststellen agenda
Informatiepunten 10 en 12 worden omgewisseld. Toekomst behoud school zal rond half 10 zijn.

▪ Notulen jaarvergadering d.d. 30-06-2016
Geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd.

▪ Jaarverslag 2016-2017
Het jaarverslag is gemaakt door Piet Ermens en wordt voorgelezen door Joop Krant.

▪ Financieel verslag 2016 (verslag kascontrole)
Mario geeft toelichting over de financiële cijfers van de dorpsraad.
Leefbaarheidsbudget is dit jaar uitgegeven aan een bijdrage voor de kermiscommissie, de geranium-zuilen,
podiumverlichting in het gemeenschapshuis en onderhoud van de AED.
De voorzitter bedankt Mario voor de duidelijke uiteenzetting.
De kascontrole is dit jaar gedaan door Rene Franssen en Pieter de Vos, dank hiervoor. Pieter is aftredend, Daan
Reijnders zal volgend jaar samen met Rene de kascontrole uitvoeren.

▪ Herbenoeming bestuursleden
Benoeming van de bestuursleden:
Joop en Piet stoppen bij het dagelijkse bestuur. Rob heeft het voorzitterschap van Joop overgenomen.
Joop en Piet, bedankt voor de jarenlange inzet in het dagelijkse bestuur. Piet en Joop blijven wel lid van de
dorpsraad.
Mario blijft penningsmeester en lid van het dagelijks bestuur.
Rob heeft aangeven door te willen gaan als voorzitter en krijgt hiervoor de goedkeuring.

▪ Benoeming nieuwe bestuursleden
Vera Berckmoes neemt het secretarisschap over van Piet.
Jos van Kooij en Marion Zijlema zijn afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur.
Dagelijks bestuur: Mario, Rob en Vera.

▪ Resultaten “Goede Doelen” actie
Roos Euwens: Dit jaar heeft de goede doelen actie een hele mooie opbrengst, hogere opbrengst dan het
afgelopen jaar. Bij alle goede doelen is er een stijgende lijn te zien in het bedrag wat gedoneerd is.
De totale opbrengst was: € 4.604,68 12% meer dan vorig jaar
Namens de goede doelen, iedereen bedankt!
Volgend jaar zal iedereen in Maashees een brief van de goede doelen actie ontvangen.

▪ Stand van zaken dorpstuin
Jan Loonen vertelt a.d.h.v. een PowerPointpresentatie over de dorpstuin, waar afgelopen jaar een begin mee is
gemaakt.
Vrijwilligers en kinderen van de basisschool zijn actief in deze tuin. Er is hard gewerkt en dat heeft ertoe
geresulteerd dat er al flink geoogst is.
De afsluiting van de werkzaamheden en oogst voor dit jaar zal in de herfst zijn. Volgend jaar wordt het weer
opgepakt. De school heeft aangegeven volgend jaar weer graag deel te willen nemen.
Een tweede picknickbank zou nog komen, maar is er nog niet.
Jan geeft aan nog op zoek te zijn naar een insectenhotel. Ook zijn vrijwilligers om in de tuin te werken nog altijd
welkom. Voor meer informatie hierover mag contact opgenomen worden met Jan Loonen.
De openingstijden van de tuin zullen in het Maasankertje komen te staan, al kunnen de openingstijden aangepast
worden bij regen.
Jan, bedankt voor deze duidelijke toelichting met de mooie foto’s.

▪ Stand van zaken kerkgebouw
Wiel Franssen geeft hierover verdere toelichting.
De werkgroep heeft initiatief genomen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de kerk te behouden. Het plan
wordt gepresenteerd a.d.h.v. tekeningen van architect Joep Verheijen.
Er ligt een plan om in de kerk een zestal appartementen in te maken waarbij de begane grond van de kerk als
open ruimte zal blijven bestaan. Deze zou voor bijv. culturele doeleinden gebruikt kunnen worden door
verschillende verenigingen. Dit natuurlijk altijd in samenspraak met het gemeenschapshuis. Het is niet de
bedoeling dat je met organiseren van activiteiten/ evenementen het gemeenschapshuis en/of blokhut hierin
voorbij loopt. De kerk openhouden kan alleen als er een verdienmodel aan verbonden kan worden.
De onderhandelingen zijn vastgelopen op de vraagprijs van de grond.
De kerk is een gemeentelijk monument.
Het kerkbestuur heeft de plicht om het gebouw wind en waterdicht te houden, zij zullen geen grote investeringen
in het kerkgebouw doen. Wanneer er niets gebeurt, is de kans groot dat het gebouw zal verpauperen.
Wanneer het parochiebestuur de kerk en grond kan verkopen, dan zullen ze dat doen. Je hebt dan geen invloed
op wat er mee gedaan wordt. De gemeente zal het plan wel goed moeten keuren. Het plan, zoals het er nu ligt,
daar staat de gemeente positief tegenover.
De opzet was om de huurprijzen aantrekkelijk te maken. Verhoog je de huurprijs, zal je een andere groep mensen
bereiken, veelal waarschijnlijk mensen buiten de gemeenschap. De vraag is, hoe kijken de inwoners van
Maashees hier tegen aan?
Vanuit de werkgroep ligt er de vraag hoe het dorp over de plannen denkt. Er zal een avond worden georganiseerd
om dit plan nogmaals te presenteren en te brainstormen over eventuele andere plannen.

Vragen/opmerkingen.
Geeft het geen geluidsoverlast wanneer je onder de appartementen evenementen organiseert . In overleg met de
huurders zal hier zeker over gesproken worden.
Piet Verstegen heeft eerder ook een plan getekend, toen werd aangegeven door het bisdom dat wonen in de kerk
niet mogelijk was. Nu was dit anders.. Als de kerk van het dorp wordt, dan mag dit plan worden uitgevoerd.
Er was sprake van een andere partij die interesse heeft getoond, maar deze partij heeft geen medewerking
gekregen van de gemeente.
Kan de gemeente iets betekenen in het financieren van de grond? Niet financieel, de gemeente heeft al een
bijdrage geleverd aan het gemeenschapshuis. Ook staan er in de gemeente meerdere kerken te koop, de
gemeente kan hier ook niets in betekenen.
Subsidieposten zijn er niet, er zijn geen herbestemmingssubsidies. Hier kan de werkgroep nu ook niet vanuit gaan.
Met meer appartement word de financiële dekking groter. Dit is bekeken, dan zal de open ruimte beneden er niet
meer zijn. De werkgroep geeft aan dat hier niet de voorkeur naar uitgaat. Het uitgangspunt is de kerk de kerk te
laten zijn.
Is het mogelijk om aan crowdfunding te doen?
Het idee om een enquête uit te brengen zal meegenomen worden door de werkgroep.

▪ Voorstel inzake namen 5 paadjes (Pedjes)
1. Mgr. Geurtsstraat- Hulderstraat: Antoon Schrader pedje. De naam voor dit ‘pedje’ is vastgesteld. Familie
wil hier zelf ook iets betekenen.
2. De Goeystraat naar Jo de Kuperstraat (achter de school): Melkpedje
3. De Goeystraat naar de Kalverstraat: Stientje Jans pedje- Knikkerpedje- Bokkepedje
4. Kalverstraat richting de maasweide: De steeg
5. Pedje tussen Gildelandt en Pastoor Swinkelsstraat: Stientje Jans- Bliekerpedje- Jan Klein-Schiphorst sr.
Pedje
In de dorpsraadvergadering van 9 november wordt hierover een beslissing genomen. (tot 1 november kunnen
voorstellen worden doorgegeven aan de dorpsraad).
De naamgeving zal officieel worden gedaan. De dorpsraad moet nog bespreken hoe dit vorm te geven.

▪ Toekomst behoud school
Heidi namens de werkgroep krimp. De werkgroep is adviserend naar de MR over de toekomst van de school.
De werkgroep zal een enquête uitbrengen om te kijken hoe ouders en toekomstige ouders over de toekomst van
de school denken.
Henny Cremers, bovenschools directeur SKOV is aanwezig om verdere uitleg te geven en eventuele vragen te
beantwoorden.
Er zijn 3 opties. 1. Behoud van de school; werken in twee units. 2. Fusie met een andere school. 3. Sluiting van de
school.
Het voornemen was om rond de herfstvakantie te weten waar SKOV naar toe gaat werken, maar dit blijkt niet
haalbaar te zijn gezien de vele vragen nog van ouders en andere dorpsgenoten.
Er is discussie over de informatie en communicatie van de school/ SKOV naar ouders toe. De informatie is niet
volledig, er is veel onduidelijkheid over de verschillende opties.
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat er tijdens de informatieavonden misleidende informatie is gegeven wat
invloed heeft gehad op welk standpunt ouders hebben ingenomen. Ouders zijn op het verkeerde been gezet.
Bij een fusie moet Maashees op zoek naar een fusiepartner, dat is niet vanzelfsprekend Holthees. Hier zal het
bestuur ook naar kijken. Mocht hier sprake van zijn, dan krijgt je een nieuwe school, er zal op elk onderdeel een
besluit genomen moeten worden.
Bij sluiting wordt het kinderaantal alleen maar minder. Jonge gezinnen zullen dan niet meer in Maashees komen
wonen.

Er is behoefte aan juiste informatie over alle opties.
Er wordt een ouderavond georganiseerd voor ouders en geïnteresseerde binnen nu en de herfstvakantie.
Het idee wordt geopperd om een informatieavond te geven over het unitsysteem.
Ook zal er eerst een informatieavond zijn voordat de enquête wordt uitgebracht.

▪ Rondvraag
Marc Rongen: Is het maaien bij de vijver geregeld? Ja, de lange kanten worden gemaaid, het riet blijft staan
Renée Franssen: Kunnen we iets doen aan de niet bijgehouden paadjes (veel onkruid)? Meldt dit bij de
klachtenlijn van de gemeente. Bij meerdere klachten moet de gemeente dit de klacht in behandeling nemen.
Is het iets om een werkgroep op te richten om de ruimte rondom de school bij te houden? Er is een
schoolpleinapp, maar deze is niet meer heel actief. Paul Stiphout kun je hierover benaderen.
Heidi: Het brigadieren is gestopt. Alle kinderen steken over zonder enige veiligheid. Zebrapad of iets dergelijks is
wenselijk. Advies om dit te melden bij de gemeente klachtenlijn. De klachten die binnenkomen bij de klachtenlijn
moeten ze beantwoorden.
Het nummer van de klachtenlijn wordt op de site gezet.
Marc de Hoog: in het maasakkertje staat de lijst AED, hoe kom je op deze lijst? Hiervoor kun je je aanmelden via
Wim Janssen. Waarom is dit niet landelijk aangemeld? Wim Janssen kan hier waarschijnlijk meer over zeggen.

Sluiting

