Dorpsraad Maashees
12 oktober 2017
Locatie: Plein 27
Aanvang: 20.30u

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
Communicatie binnen de dorpsraad:
Bij de notulen wordt een actielijst gemaakt waarbij elk punt aan een persoon
gekoppeld wordt.
Dorpsraaduitje; Nick kijkt wanneer het past dat de dorpsraad naar maaspark Well
gaat. Oude en nieuwe dorpsraad mag mee (met partner)
Rob, Nick en Mark plannen een nieuwe datum en communiceren dit naar de
dorpsraad.
AED: er is nog onduidelijkheid over het wel of niet kunnen aansluiten bij een
‘whatsapp alert’. Joop neemt contact op met Leo de Rijk.
Vergaderdata en vergadertijden. Verandering van begintijd. We starten om 20.00u
(Vera geeft dit door bij de Bolle buik en het Plein).
3. Ingekomen stukken/ mededelingen
- 15 juli, mail van Marc Rongen over de plaatsnaamborden bij de ingang van het
dorp (deze te veranderen met of Maashees in het dialect erbij en eventueel
afbeeldingen vanuit het dorp). Anjo bekijkt of dit vanuit de gemeente kan/ mag
en koppelt dit voor de volgende vergadering terug aan de dorpsraad.
- 26 september, uitnodiging Werk In Uitvoering van de gemeente via de mail. Op
7 december is er een bijeenkomst voor Vortum, Groeningen, Vierlingsbeek,
Holthees, Overloon en Maashees om het conceptplan van WIU voor 2018 en
2019 te bespreken. Op de site staat allemaal geplande werkzaamheden voor de
komende jaren Werk in uitvoering. Je kunt je aanmelden bij: Robert van
houtert; r.vanhoutert@boxmeer.nl.
- 26 september: mail. Collegebesluit op evaluatie van convenant door wijk- en
dorpsraden 2017. Piet heeft rapport bij zich, dit mag ingezien worden. Regels
van het convenant zullen worden nageleefd.
- 31 augustus Mail LVC-net: iemand die gaat verhuizen kan de
glasvezelaansluiting over laten zetten naar hun nieuwe adres mits ze zich al
aangemeld hebben.
- Jose Lichteveld: Stichting bewonersraad Boxmeer (behartigt de belangen van
Mooi land). 12 nov. 10.30-14.30u kennismakingsbijeenkomst bij het Vertrek in
Boxmeer. 2 leden van elke dorpsraad worden hiervoor uitgenodigd. Hier zal
niemand vanuit de dorpsraad heen gaat. Piet zal de dorpsraad Maashees
afmelden.
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Post: adreswijziging vanuit de gemeente Bergen wordt aangepast. Piet en Vera
bekijken dit nog samen
Notulen jaarvergadering 7 september 2017
Goedgekeurd.
Actielijst
Joop werkt de actielijst bij vanuit de notulen van 22 juli, de jaarvergadering en deze
vergadering.
Ontwikkelingen i.v.m. behoud school
Marion heeft een mail gestuurd met de informatie wat de dorpsraad kan
betekenen voor het behoud van de school, deze wordt besproken.
Jürgen heeft namens de MR vandaag overleg gehad met Henny Cremers (alg. dir.
SKOV). SKOV wil de school opengehouden, maar de ouders moeten hierachter
staan. MR geeft de enquête/ raadpleging binnenkort uit met een concrete
toelichting. Beleid van SKOV wordt hierin meegenomen.
De dorpsraad is voor de leefbaarheid in het dorp en staat achter het behouden van
de school.
Mocht de school open blijven zal de dorpsraad zich inzetten voor de school en de
leefbaarheid rondom de school. Mocht er vraag zijn naar vrijwilligers, dan wil de
dorpsraad hierin meedenken.
Jos, Marion en Rob stellen een brief op voor het bestuur van SKOV en plaatsen
deze ook in de nieuwsflits.
Zebrapad:
Er komt geen zebrapad op de monseigneur Geurtsstraat .De situatie is bekeken
door Jan Beekman en Udo vd Zanden (gemeente Boxmeer). Joyce de R en Rob
waren hierbij aanwezig. Het voorstel vanuit de gemeente is dat de
brigadierborden worden verwijderd en te vervangen door opvallende borden die
waarschuwen voor kinderen en om de oversteekplaats zelf te voorzien van
kanalisatiestrepen. Dorpsraad staat hierachter. Rob geeft dit door.
Parkeerverbod is niet nodig.
Stand van zaken AG’s
Dorpstuin: Het project voor afgelopen jaar is afgesloten. Enthousiaste reacties van
ouders, school en kinderen. Volgend jaar krijgt het een vervolg.
Kermisevaluatie: 20 november evaluatie, 2 leden van de kermiscommissie zullen
hier heen gaan.
De goals op het veldje (Jo de Kuperstraat) zijn verplaatst door de gemeente in
overleg met Piet en Henk Janssen. School is hierover niet geïnformeerd. Kinderen
kunnen in de pauze niet meer voetballen.
Vijver: Piet E. heeft met de gemeente afgesproken dat de helft van het riet in de
vijver wordt weggehaald.
Rondvraag
Maarten: laatste keer dat Maarten aansluit bij de dorpsraad. Hij woont momenteel
in Overloon. Hij zal het wel blijven volgen. Maarten, bedankt voor je inzet.
Jos v K: Eerder besproken, de namen voor de 5 paadjes. Volgende keer ook
bekijken of het plein (voor de kerk/ sporthal) een naam moet krijgen.

Is het mogelijk om onder de straatnamen ook de herkomst van de straatnaam toe
te voegen. Jos v K zal dit meenemen in overleg met de gemeente over de
paadjesborden.
Piet, zal het secretariaat overdragen aan Vera.
Marion, mededeling: 26 november is er een open kerkendag. De krant is aan
Willem gegeven om te bekijken of dit iets voor Maashees is.
10. Sluiting

