Dorpsraad Maashees
09-07-2020, 20.30u
Locatie: Plein 27
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 11-06-2020
4. Ingekomen stukken/ mededelingen
1-7: uitnodiging startbijeenkomst participatietraject (woensdag 2 september, I.v.m. het
coronavirus mag er namens elke dorpsraad één persoon bij deze startbijeenkomst aanwezig zijn.) Marion
zal hier naar toe gaan.

1-7: Coronamaatregelen sport vanaf 1 juli
https://sportengemeenten.nl/update-sport-en-covid-19-voorbereiding-openstelling-binnensport-2/
Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neem dan contact op met de gemeente. Telefoonnummer: 0485 –
585 911

26-6: Contact basisschool
Dorpsraad/ basisschool nemen contact op met elkaar zodra er verdere ontwikkelingen zijn.

19-6: verzoek gemeente inzake het opstellen van een MKBA t.b.v. de reactivering vliegbasis de
Peel.
Namens de dorpsraden Groeningen, Holthees-Smakt, Overloon, Vortum-Mullem en Maashees is het
verzoek ingediend bij de gemeente om al dan niet in samenwerking met enkele buurgemeenten, in
verband met de voorgenomen reactivering door het Ministerie van Defensie van vliegbasis de Peel, een
adequate Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) te doen opstellen.
In een reactie van de gemeente geeft de gemeente aan dat gemeente Gemert Bakel op 4 juni jl. unaniem
een motie heeft aangenomen waarbij de raad het college de opdracht heeft verstrekt om in gesprek te
gaan met de belanghebbende gemeenten Boxmeer, Deurne en Venray om te kijken of er draagvlak en
behoefte is voor een gezamenlijk onderzoek. Het college van Boxmeer is in elk geval hiertoe bereid.
Verder heeft de raad van Gemert Bakel de opdracht aan het college verstrekt om samen met de andere
gemeenten te bepalen wat de beste stappen zijn om te komen tot nader onderzoek, om de
maatschappelijke en economische effecten in beeld te brengen met daarnaast zo nodig nader te
onderzoeken items die uit de MER komen. Op het moment van schrijven (9 juni 2020) is het besluit nog
niet bekend van de colleges/raden van de gemeenten Deurne en Venray. Het college conformeert zich
vooralsnog aan de inhoud van de motie van de gemeente Gemert Bakel en nader overleg vindt hierover
dan ook binnenkort plaats.

18-6: Aanleg stroom kapelletje
Piet koppelt dit terug naar M.

16-6: Definitief lokaal sportakkoord
Samen met van vele andere partijen is er onder leiding van Ruud Leeijen van Bureau 9 een Lokaal
Sportakkoord opgesteld. Het college heeft ingestemd met het sportakkoord, Het sportakkoord zal op de
site komen te staan.

16-6: Nieuwe gemeenterubriek Gemeente Land van Cuijk i.o.
Vanaf dinsdag 16 juni starten de gemeente met een nieuwe gemeenterubriek in de
Maasdriehoek: Gemeente Land van Cuijk i.o. Dat ‘i.o.’ betekent uiteraard ‘in oprichting’ en dat is precies
waar het om gaat. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gaan herindelen en
bij die voorbereidingen hoort ook een samenvoeging van de gemeentepagina’s. De huidige rubriek van de
gemeente Boxmeer blijft natuurlijk bestaan.

Bundelen
Naast berichten over de herindeling vinden jullie op de gemeente Land van Cuijk-pagina berichten die op
de vier gemeenten van toepassing zijn, zoals mededelingen van de provincie of van het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Over regionale afvalinzameling en energievoorziening. Over de Euregio en over verkeer en
vervoer. Onderwerpen waarbij de gemeenten nu al samenwerken. Zo bundelen we dit soort berichten op
één plek en voorkomen we dat één bericht vier keer geplaatst wordt in dezelfde krant.
De vier gemeenten behouden hun eigen pagina met eigen, specifieke informatie. Deze pagina's worden
voortaan (achter elkaar) gebundeld in dezelfde editie van De Maasdriehoek. Kijk voor de digitale versie
van de gemeenterubriek
op https://www.boxmeer.nl/inwoners/gemeentenieuws_41570/item/gemeentenieuws-16-juni2020_61777.html. Het 1ste exemplaar is ook te lezen op de site van de dorpsraad.

Mededeling sporthal.
De kosten van sporthal is behoorlijk hoog, jaarlijks is er een tekort. Beheerders zijn hier met de gemeente
al over in gesprek gegaan. De vraag is nu hoe het verder gaat na 1 augustus. Beheerders zijn in
afwachting van reactie van de gemeente.

5. Leefbaarheidsbudget
Alle initiatiefnemers van een aanvraag ontvangen een persoonlijk bericht via de mail.
- Bootcamp: 2 statieven met bouwlampen voor verlichting bij het sportveld.
- G.T: het plaatsen van bankjes buiten de bebouwde kom.
- Stichting Ontmoetingsplaats Maashees: de plannen aansluitend aan het schoolplein te realiseren.
- JvB: een duo-fiets voor de gemeenschap Maashees zodat er mensen zijn die toch op die manier kunnen
fietsen.
- Kermis → jeugd

6. Actielijst/ Stand van zaken AG’s:
De pastorie staat in de openbare verkoop. Onduidelijk is hoe lang het Höfke nog zal blijven.
Communicatie: Het informatiebord bij op den Berg is in de maak. Op de website komt ook de historische
informatie hierover te staan.

7. Rondvraag/ mededeling
Het is nog zo dat niet iedereen de nieuwsflits kan openen, Meer hierover zal nogmaals worden
gecommuniceerd via de nieuwsflits en in het Maasakkertje.
Voetbalveld; bij het voetbalveld is op de stookhoop een klein brandje geweest. Dat is gedoofd. Dit wordt in
de volgende vergadering van de blokhut besproken.
Feestavond; Jennifer en Vera plannen
Zonnepanelen, mocht hier nog interesse in zijn dan kun je hierover contact opnemen met de werkgroep.
Jaarvergadering: 3e donderdag september (met o.a. de onderwerpen: Presentatie toekomst Kerk,
ontmoetingsplaats Maashees) → locatie: plein 27

