Dorpsraad Maashees
9-01-2020
Plein 27
Notulen
1. De vergadering wordt geopend
2. De agenda wordt vastgesteld
3. De notulen van 2-12-2019 zijn vastgesteld
Actiepunt Anjo: levert het emailadres van gemeente aan waar notulen kunnen worden aangeleverd.
4. Mail:
- Nick gaat misschien naar Sportakkoord
- Actiepunt allen: volgend jaar nieuwjaarsgroet Gemeente Boxmeer bezoeken
5. WIU besproken. Aanvulling Willem Akkermans m.b.t. Laagsteeg
6. Bestemmingsplan en Havens
Er volgt een uitleg over de aangedragen punten.
Actiepunt dorpsraad: wanneer het ontwerpbestemmingsplan klaar is zal er opnieuw gereageerd kunnen
worden.
Actiepunt Jos: linkje plaatsen naar samenvatting
7. Actielijst Joop
Actie uitgevoerd: Interesse peilen bijenhotel is geregeld door Nick. Locatie bij de vijver.
Actie uitgevoerd: Reageren op bestemmingsplan
Besluit: Maashees doet mee aan pilot natuurlijke bestrijding eikenprocesrupsen rondom de vijver
Actie uitgevoerd: Overzicht maken WIU
8. Mededeling AG-Groen:
Plan om gedeelte gemeentebos langs De Ruijter af te sluiten voor een dassenburcht. Naar aanleiding van
een klacht over een omgevallen boomstam is er contact opgenomen met de gemeente. Zij zijn met een
plan gekomen om naar aanleiding van de aanwezigheid van de dassenburchten een gedeelte van het
gemeentebos af te sluiten (bij de Ruijter).
Actiepunt Nick: stuurt email gemeente hierover door naar dorpsraad.
De commissie AG Groen buigt zich over het plan van de gemeente en komt met een (eventueel
aangepast) voorstel + kaartje voor de uitvoering. Volgende dorpsvergadering wordt er een besluit over
genomen naar aanleiding van dit plan
Rondvraag
-

-

1.

Marc: Stukje gras bij de vijver heeft geen gras meer, maar alleen maar onkruid. Nick: zal bijenhotel op
worden geplaatst.
Jos: Hoe staat het met stavaza banners website? Vragen aan Joop. Toevoegen aan Actielijst.
Rob: Hoe loopt de postcoderoosregeling zonnepanelen. Het loopt storm. Volgende week afspraak
gemeente. Daarna zal informatieavond gepland worden.
Marion: Wenckerzinnen in het Maashees vertaald door Marc. Worden binnenkort ingesproken en naar
aanvrager opgestuurd.
Anjo: kapelletje ingediend voor dr. Peelen prijsvraag: maar niet gehonoreerd.

