Dorpsraad Maashees
13 juni 2019, 20.30u
De Bolle buik
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Bijenhotel (Igor Derks, Gemeente Boxmeer, Natuur en landschap, ROW)
Doel: Leefgebied van de bijen verbeteren en bewustwording van de bewoners over het belang
van bijen.
Er is geen locatie op het oog. Commissie groen gaat dit bekijken.
Financien: hout kan geleverd worden door de gemeente.
Advies is om samenwerking te zoeken met vrijwilligers en bedrijven.
Presentatie wordt binnenkort toegestuurd, dit komt op de site te staan.

4. Notulen 09-05-2019
5. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail 3-6: Nieuwe versie evenementenkalender
Mail 5-6: energiecafe Holthees-Maashees
Mail: werkplaats Smakterbroek, 19-6 zal er weer een vergadering zijn.
26-06-2019 zal er om 20.30u een presentatie gegeven worden in het gemeenschapshuis door
Roel van Ark over het project Rivierverruiming maaspark Well – Kampergeul. Een aankondiging
zal binnenkort op de dorpsraadsite komen te staan en volgende week zal er geflyerd worden.
Er zijn klachten over het maaibeleid bij het Gildelandt. De dorpsraad zal hierover een mail sturen
naar de gemeente. (Ruud Custers).

6. Terugblik bijeenkomst herindeling gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis
De dorpsraad heeft nog geen evaluatie van deze avond vanuit de gemeente ontvangen.
Waar nu de behoefte ligt is om te horen waarom gemeente Boxmeer groter wil worden. Graag
horen we dit in een nieuwe bijeenkomst.

7. Verkeerssituatie rondom Havens
Het komt voor dat vrachtwagens op de straat wachten waardoor het voor ander verkeer moeilijk
en gevaarlijk is om in te halen.
De dorpsraad brengt dit in als punt bij WIU.

8. ‘Maashees in de krant’
Mogelijk over de kindervakantie speelweek? Marion informeert bij Daan.

9. WIU
Dorpsplein, verfraaïng zou mooi zijn.
Gemeente vragen om tijdig na de kermis het plein te vegen mocht dit niet gebeuren (Rob en
Vera zullen dit in de gaten houden).

10.Actielijst
Woningbouw: Marion en Rob hebben hiervoor een afspraak gemaakt (Peter Verhoeven, wonen
Vierlingsbeek).
Kerk/ pastorie: Mooiland heeft geen interesse in de pastorie.

Het Bisdom heeft aangegeven dat totdat het verkocht wordt het voorlopig zo blijft zoals het nu
is.
School: Er is een bijeenkomst geweest op 20 mei over de vernieuwing van het onderwijsconcept.
Er was een grote opkomst.
Terugkoppeling naar commissie troon bij de vijver. Rob neemt contact op met Ingrid Kreemers

11.AG’s/ Stand van zaken AG’s
Groen, openbare orde en verkeer/vervoer
Leefbaarheid lange termijn –
Seniorenbeleid- wonen zorg en welzijn
Astrid Schut)
Jeugd en onderwijs
Bouw- en bestemmingsplannen
Communicatie
Kunst, cultuur, recreatie en sport

Piet Ermens, Nick, Willem (Sjors, Frank, Jan)
Piet Ermens (Piet Verstegen, Pieter de Vos,
Marion Zijlema, Mario (Daan)
Marion Zijlema, Rob Goemans, Willem
Jos van Kooij, Joop Krant
Nick Verberk, Joop Krant

12.Rondvraag
Promotie van de school zou mooi zijn voor op de dorpsraadsite. Het zou leuk zijn wanneer school
een activiteit heeft gedaan hiervan iets op de site komt. Marion vraagt de AC.

