Dorpsraad Maashees
9 november 2017
Locatie: De Bolle buik
Aanvang: 20.00u

Afmeldingen: Mark v Rhee, Willem Akkermans, Isabel van Hooft
Marion Zijlema sluit later aan.
Aanwezig: Rob Goemans, Jos van Kooij, Mario Langeveld , Nick Verberk, Piet Ermens, Joop Krant, Vera
Berckmoes, Marianne Akkermans, Marianne Telkamp

Notulen:
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda
-

de stand van zaken met betrekking tot de school
evaluatie van de mediacontacten.

3. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail:
- (25-10) Uitnodiging en agenda partneroverleg 31 oktober. Hier is niemand vanuit de
dorpsraad geweest.
- (6-11) Uitnodiging inloopbijeenkomst Oeffelt 30 november in de Kleppenburg (betreft hier de
waterstand en loop van de Maas ter hoogte van Oeffelt/ Gennep).
(9-11) Nieuwsbrief 5 Wateroverlast. (In najaar 2018 Maashees. Dit gaat o.a. over de overlast
na hoosbuien)
- (9-11) Bijdrage voor het beraad over de demografische verandering in Boxmeer op 23
november 2017. Gemeente Boxmeer wil meer informatie over de leefbaarheid en stand van
zaken in de kernen. (actie-Piet en Joop)
- kan het vervolg partneroverleg 28 nov.?? Vervolgbijeenkomst (Actie Joop en Piet)
- Via LVCnet: aanleg van glasvezel gaat door. Alle gemeentes zijn akkoord.
Eén wijziging: Binnen de bebouwde kom wordt glasvezel binnen gelegd. Mochten adressen
hier geen gebruik van willen maken, dan hoeft dit niet. Wil men hier later wel gebruik van
maken, dan zijn hier kosten aan verbonden. In het eerste kwartaal 2018 zal de aanleg van start
gaan, waar is nog niet bekend.
- In de planning: 10 mei vergadering, Hemelvaart. Deze wordt verplaatst naar donderdag 17 mei
2018, 20.00u (Bolle buik)

4. Notulen 12 oktober 2017
Goedgekeurd.

5. Actielijst
Joop past de actielijst aan.
Afgeronde acties:
- Beeld schoonmaken
- Haag rondom het beeld
- Voorstel inzake 5 paadjes

- Crossbaan voor de jeugd
- Wijziging begintijd vergaderingen.
- Sluitingstijden Plein 27
- Afmelden bijeenkomst bewonersraad Boxmeer
- Opstellen brief voor bestuur SKOV
- Zebrapad. N.a.v. de vorige vergadering is het teruggekoppeld met de gemeente. Het is opgestart
met de schoolkinderen als uitgangspunt. Ouderen zijn hier niet in meegenomen. Aanpassingen
voor een oversteekplaats komen er, er komt geen zebrapad.
Volgende vergadering agenderen:
- Visieplan dorpsraad.

6. Nieuws over de kerk
Volgende vergadering agenderen.

7. Convenant van de gemeente
Joop en Piet gaan hier de 28e november heen.

8. De 5 paadjes/ plein voor de kerk-sporthal
Namen voor het “Plein” en “Pedjes”
1. TIllefooncelleplein
a. Op dit plein heeft tot ± 2000 een telefooncel gestaan (Wie weet het nauwkeurig?).
b. Door de carnavalsvereniging werd dit plein al zo genoemd.
2. Antoon Schraderpedje” , “verzetsstrijder WO II” (Mgr.Geurtsstraat naar Hulderstraat)
a. Voor zijn inzet heeft hij ontvangen:
• Britse oorkonde,
• Verzetsherdenkingskruis,
• Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
b. Een dank uitgebracht in de vorm van een oorkonde van de Amerikaanse President Truman
(hulp geallieerde).
c. Er liggen spullen van hem in Ghetto Fighters House in Jerusalem als dank aan zijn inzet
voor de joden.
3. Stientje Janspedje. (achter/naast de basisschool)
a. Het pad achter de school waar dus regelmatig kinderen overheen lopen. Kinderen uit
Maashees, die hier naar school gaan, spelen, stoeien. Iets wat het meisje Stientje Jans
nooit in Maashees heeft kunnen doen. Een Maashees meisje gestorven drie dagen voordat
ze 13 jaar oud werd. 4 Jaar oud en ze was al slachtoffer van de oorlog, gewond door een
granaatscherf, kon ze nooit meer thuis wonen en spelen. Haar broertje Martin van 5 jaar
kwam bij dezelfde aanval om het leven. https://www.mooitienray.nl/stientje-jans.html
b. Uit de verhalen van haar familie en verzorgers bleek dat ze vrolijk was, nooit klaagde,
ondanks haar moeilijkheden. Stientje haar naam staat niet op een monument, wel haar
broertje Martin, toch is ze ook een slachtoffer van de oorlog maar misschien kan haar
herinnering de jeugd er aan herinneren dat we blij mogen zijn dat we in Maashees mogen
spelen en stoeien.
4. Knikkerpedje (De Goeijstraat naar Kalverstraat)

a. Op dit pedje werd in de jaren 60-tig en 70-tig na schooltijd en in het weekend veel
geknikkerd.
5. Hogesteeg
(verlengde van De Goeystraat)
a. Op de eerste kaart van Maashees liep hier de Hogesteeg die vanaf de Weert kwam en
vanaf hier doorliep tot het kantoor van Havens (oude Kerk).

6. Jan Klein-Schiphorstpedje
(Gildelandt naar Past. Swinkelsstraat)
a. Heeft veel voor Maashees in verschillende functies gedaan
• Lang wethouder geweest van de Gemeente Vierlingsbeek.
• Een periode Loco-Burgemeester.
• Lange tijd Sinterklaas gereden met open auto.
• Verhuurde lange tijd de volleybalnetten en palen voor MVC ’64.
• Zat in het bestuur gemeenschapshuis
• Tijdens zijn wethouderschap veel gedaan voor mensen uit Maashees die een
huurwoning nodig hadden
• Mede geholpen om de sporthal in Maashees te krijgen (1975).
• Voorzitter middenstandsvereniging in jaren 50-tig.
De gemeente wil hier financieel niets in bijdragen.
Kosten zullen ongeveer 500,- zijn.
Er wordt een schriftelijke aanvraag gedaan worden bij de Köpkesmert. (Actie Jos)
In april wordt een schriftelijke aanvraag gedaan om een (deel van) bedrag vanuit het
leefbaarheidsbudget te krijgen. (Actie Jos)

9. Stand van zaken AG’s
- Opnieuw bekijken van AG’s (aandachtsgebieden)
Bouw en bestemmingsplannen: Willem-Isabel
Communicatie: Joop- Jos (website)
Kunst, cultuur/ recreatie en sport: Nick-Mark-Rob
Verkeer & veiligheid en groen: Willem-Nick-Piet(IBOR) Jan Loonen (dorpsmoestuin)
Dorpstuin moet worden opgeruimd (Actie: Piet en Jan)
Marianne T. heeft een idee voor het maken van insectenhotel. Marianne zal contact opnemen
met Jan Loonen.
Geraniumzuilen moeten worden weggezet. (Actie Willem)
Riet in de vijver is gemaaid.
Fietspad Maashees- Vierlingsbeek is geëgaliseerd.

Seniorenbeleid: Piet
Jeugd en onderwijs: Isabel-Marion
- de stand van zaken met betrekking tot de school.
Enquête is door de MR uitgezet.
SKOV heeft de procedure ingezet, SKOV bepaalt de richting.
Marion (als ouder) organiseert een avond over het behouden van de school/ de kwaliteit van
onderwijs. Marion stelt dit voor bij de MR.
De dorpsraad staat achter dit initiatief, wil het wel faciliteren.
- evaluatie van de mediacontacten.

10. Rondvraag
Marianne T.
Vraag m.b.t. de moestuin: de groente worden verdeeld onder de kinderen. Er wordt niets
verkocht.
Idee, koken voor ouderen, idee om ook groente aan dit project te schenken. Dit pakt Marianne op
met Jan Loonen.
Nick: Graag op de actielijst: Banners op de website moeten nog geregeld worden (Joop zoekt dit
terug in de notulen)

11. Sluiting

