Dorpsraad Maashees
14 december 2017
Locatie: De Bolle buik
Aanvang: 20.00u
Aanwezig:
Rob, Joop, Willem, Jos, Nick, Marion, Mario, Sjaak (Holthees), Peter (Holthees), Vera
Afgemeld: Mark, Piet

Notulen:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Dorpsraad Holthees
Vanuit de dorpsraad Holthees sluiten ze aan vanwege de ontwikkelingen rondom de school. Dit gaat ten
koste van de leefbaarheid in Maashees. Holthees geeft aan, mochten ze ergens bij kunnen helpen, dan
staan ze daar open voor.
Overig: Wensen voor WIU, moeten worden aangeven op formulier voor 15 januari:
Dorpsraad Holthees geeft in ieder geval het volgende punt aan: Verlichting Makken, richting het
voetbalveld (Vierlingsbeek).
Dorpsraad Maashees gaat dit bekijken/ bespreken en koppelt dit punt nog terug de dorpsraad van
Holthees.
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.
De werkgroep bouw en bestemmingsplan neemt initiatief om dit verder te bekijken.
Dorpsraad Holthees geeft aan, mocht dit wenselijk zijn, nog een keer aan te willen sluiten om hier verder
op in te gaan.
Dubbelspoor Smakt Holtees: a.s. woensdag worden de handtekeningen overhandigd tegen de aanleg van
een dubbelspoor. De spoorwissel zal ter hoogte komen van de woonwijk in Smakt.
De overgang bij het Pelgrimshuis gaat dicht.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail:
- 24-11: straatcoaches, een goei leven, en toezichthouders BOA's
Mededelen in Maasankertje en nieuwsflits. Vera stuurt het digitaal door naar Jos.
- 30-11 Interesse in een fittestdag in Maashees (GGDHvB)?
Permail binnengekomen, maar niet geheel duidelijk wat hiervan precies de bedoeling is. Deze
vraag terugkoppelen aan de GGDHVB (Vera). Volgende vergadering komen we hierop terug.
- 1-12: beantwoording op de vraag wat het gemeentelijk beleid t.a.v. de dorpsportalen en
vermelden van lokale informatie. (mail van Anjo)
Volgende vergadering agenderen.
- 7-12: Lokale en landelijke vergoeding AED:
Langs deze weg wil ik u laten weten dat het college van burgemeester en wethouders besloten
heeft om m.i.v. 2018 wijk- en dorpsraden en verenigingen en/of stichtingen die in het bezit zijn
van een AED, en die op basis van de subsidieverordening in aanmerking komen voor een
waarderingssubsidie, jaarlijks een waarderingssubsidie beschikbaar te stellen t.g.v. de
onderhoudskosten van een AED, zijnde € 250,- per AED per jaar. Dit uitsluitend indien de AED
beschikbaar is in een buitenkast en 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is. Deze
waarderingssubsidie dient vóór 1 april aangevraagd te worden.
In Maashees zal er een buitenkast worden geplaatst. (waarschijnlijk maart).

-

-

Joop vraagt voor AED de subsidie aan (voor 1 april).
7-12: N.a.v. een bijeenkomst WIU heeft de dorpsraad het volgende ontvangen:
Inlogcode van WIU, zodat u ook de concept plannen kunt inzien.
Format waarin u de knelpunten/wensen van uw wijk- dorpsraden in kunt
opnemen.
Presentatie van bijeenkomst WIU, zodat u deze kunt nalezen en ook aan uw mede
dorpsraadleden laten zien.
Vera stuurt alle informatie over WIU naar Joop en Piet.
11 januari agenderen: vraag vanuit WIU om voor 15 januari respons te geven over vragen voor
het komende jaar, wat te willen aanpakken.
Mail sturen: inventariseren welke dag het beste uitkomt om met de dorpsraad te vergaderen
(Vera)
Demografische ontwikkeling van gemeente Boxmeer. Marion, is hier naar toe geweest.
School Maashees:
Er wordt in kaart gebracht hoe de huidige situatie is m.b.t. het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar
in Maashees.
School (interim directeur) heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid bij het behoud
van de school.
De dorpsraad heeft het financieel jaarverslag 2016 SKOV ontvangen. De dorpsraad zal dit
bekijken. De dorpsraad wil Henny Cremers, Directeur, Bestuur en MR uitnodigen om op zeer
korte termijn een afspraak te maken om o.a. dit jaarverslag te bespreken.
Vera maakt Dropbox aan waar alle documenten in mappen komen te staan. Iedereen kan dan
bij alle documenten.

5. Notulen 9 november 2017
Goedgekeurd.

6. Actielijst
Besproken
De visie van de dorpsraad. Voor de volgende bijeenkomst bestudeerd iedereen dit en wordt dit
geagendeerd op de agenda.

7. Nieuws over de kerk
Het bestuur van de kerk heft zichzelf op per 1 januari.
De werkgroep wacht op reactie vanuit het bisdom om eventuele verdere acties te ondernemen.

8. Pedjes en Tillefooncelplein (Jos)
9. Convenant van de gemeente (Joop en Piet)
Joop en Piet zijn naar de bijeenkomst geweest. Verslag hiervan is nog niet ontvangen.
In januari komt een rapport van een over hoe het in de toekomst eruit kan gaan zien, leden uit
verschillende dorpsverenigingen vanuit land van Cuijk zitten in de werkgroep.

10. Stand van zaken AG’s
Groen: Doelen zijn geplaats door gemeente Boxmeer (verder info op de website van de
dorpsraad).
Kermis: Datum van de kermis staat vast: 29 t/m 2 juli
Gemeenschapshuis: jaarvergadering is geweest.

11. Rondvraag
Jos v K neemt contact op met Pieter de Vos over mappen met dorpsraadverslagen en
wetenswaardigheden die nu nog liggen opgeslagen in ’t Höfke.
Jos, Willen en Piet zullen de kerststerren ophangen bij de ingangen van het dorp.

Sluiting

