Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 8-12-2016.
Locatie: Plein 27.
Aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig: Joop, Maarten, Isabel, Piet, Nick en Mario.
Afgemeld: Willem, Marion, Mark en Thijs.
Toehoorder: Leo de Rijck.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Ingekomen stukken /mededelingen.
Bericht gemeente Boxmeer over stimuleringsregeling AED – buitenkasten.
Met ingang van 2017 gaat de gemeente over tot de aanschaf van AED – buitenkasten inclusief AED
en jaarlijks stelt de gemeente een waarderingssubsidie beschikbaar van 150 euro voor de
onderhoudskosten. De verzekering blijft lopen via Plein 27. Voorstel om de kast te plaatsen bij ’t
Hofke. Piet zal bij Mooiland informeren of dit mogelijk is? Joop zal de aanvraag indienen bij de
gemeente.
Een mail ontvangen van Marc Rongen over de geluidsoverlast van de A73. Joop neemt hierover
contact op met de dorpsraad van Holthees.
Er komt in 2017 een nieuwe gemeentegids uit en wijzigingen kunnen tot 30 december nog
doorgegeven worden bij de uitgever Aksemedia. Piet zal dit verder afhandelen.
Notulen vergadering d.d. 10-11-2016.
Financiële kosten AED dit regelt Mario.
Problematiek rond de vijver. Hierover heeft Anjo Welles vragen gesteld aan het College van B en W.
Bank op het plein. Joop heeft overleg gehad met Dhr. J. van Dinther van de gemeente. De gemeente
knapt de bank op en de mozaïekclub mag de bank dan mozaïeken. Het onderhoud blijft bij de
gemeente. Piet zal dit doorgeven aan de aanvragers.
Website troon. Jos van Kooij kan deze doorlinken naar de site van de dorpsraad.
H. Hartbeeld. Nick zal Anjo vragen om een ontwerp te maken van haar idee.
De Köpkesmert heeft ook nog een financiële toezegging gedaan.
Nieuwbouw / CPO. Isabel heeft 2 aanmeldingen voor de nieuwbouw en heeft deze doorgestuurd
naar Willem en ook een CPO aanvraag doorgestuurd naar Mark Jacobs.
Gegevens K.v.K. over CPO nog niet goed. Isabel regelt dit verder af.
Kattenoverlast. Hierover neemt Joop contact op met Willem v.d. Rijdt.
Stand van zaken AG’s.
Nick de fruittuin zijn we druk mee bezig en verloopt volgens schema.

Goals op het trapveldje is nog in behandeling.
Glasvezel LVC-net komen we volgende vergadering op terug.
Kerstverlichting zullen Maarten en Piet vernieuwen en plaatsen.
Groenvoorziening bij de vijver. Dit zal Piet opnemen met Anjo.
Integraal Uitvoeringsprogramma Openbare ruimte (IUP).
Op 17 januari is er om 19.30 uur een bijeenkomst bij de gemeente over dit rapport.
Joop en Piet gaan hier naartoe. Dit zal Joop doorgeven aan de gemeente.
Isabel kopieert de rapporten en Joop zal ze verder verspreiden.
Verzoek om voor 12 januari te reageren om dit dan te bespreken op de vergadering.
Rondvraag.
Nick vraagt aandacht voor de ouderen en we moeten ook nadenken over nieuwe initiatieven.
Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op donderdag 12 januari 2017 om 20.00 uur bij Plein 27.
Notulist: Piet Ermens (wnd).

