Dorpsraad Maashees
12 april 2018, 20.00u
Plein 27, Maashees
Aanwezig: Piet, Joop, Nick, Marc, Rob, Mario, Jos, Marion, Willem, Mark
Gastspreker: Erik Opdam

Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Erik Opdam (waterschap Aa en Maas): gebiedsproces Smakterbroek
Gebied: Vierlingsbeekse Molenbeek, tot aan Geijsteren, tot aan Smakt/ Holthees.
Project: waterveiligheid, natuur en economie (recreatie-landbouw) combineren over de grenzen
(provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, gemeentes, natuurgebieden en organisaties van tuinbouw) heen.
www.aaenmaas.nl/smakterbroek
18 april, 1e bijeenkomst: wat willen we?
19.30u, Pelgrimshuis in Smakt.
- Bewoners en leefbaarheid
- Bedrijvigheid en landbouw
- Natuur en recreatie
Najaar 2018: 2e bijeenkomst: hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen
In 2019 moet het plan klaar zijn.

4. Leefbaarheidsbudget
Gelden zijn verdeeld, de aanvragende personen worden komende week benaderd.
Leefbaarheidsbudget 2018
Vereniging/ organisatie/ persoon
Omschrijving
Vereniging gemeenschapshuis/ Dartclub de
dorstige bliekers i.o,
Oranje en Sinterklaas comité
De 5 ‘pedjes’
Kermiscommissie
Vakantiespeelweek
Dorpsraad
Marc/ Jos/ Vera
‘t Gilde

(professionele) verlichting
Een aantal nieuwe collectebussen (4)
Naambordjes
Programma voor de jeugd + nieuwe burendag
(op zondag)
huren van extra spelmateriaal in het thema
Gezondheids- / fitheidsdag in Maashees “Hoe is
het gesteld met mijn gezondheid”
(3) Welkomsborden Maashees
Bijdrage nieuw Gildegebouw

5. Notulen 8 maart 2018
6. Ingekomen stukken/ mededelingen
-

Mail 7-4-2018: concept profielschets coördinator wijk-dorpsraden
Mail 29-03-2018: vooraankondiging partneroverleg Kadernota 2018 6 juni 2018 (19.30u,
Gemeentehuis)

-

Voorstellen in het kader van het project Werk in Uit voering. Op 21 mei wordt die nota vastgesteld
door het college en op 14 juni (technisch) besproken met de gemeenteraad. Het overleg van college
met jullie WDR-n moet dus gebeuren tussen 21 mei en 14 juni.
Mail 28-03-2018: Bevers. Rijkswaterstaat is hier verantwoordelijk voor.
Mail 21-03-2018: vooraankondiging kadernota over Werk in Uitvoering

Afspraak: subcommissies van de dorpsraad die vergaderen in het gemeenschapshuis daarvan wordt de
huurprijs vergoed door de dorpsraad, consumpties voor eigen rekening.

7. De vijver
Mail 17-03: Hsv De Spiegel
De dorpsraad wijst de vraag af om samen te gaan werken met HVS de spiegel.
De vraag die naar voren komt is of er mogelijkheden zijn om een Maashese visvereniging op te richten.

8. De Blokhut
Idee: meer mensen in het bestuur. Namens de dorpsraad zal er een persoon toetreden en een persoon
vanuit de vaste gebruikersgroep.
Binnenkort wordt er een gebruikersoverleg gepland.

9. Fitheidsdag
Najaar 2018

10.4 mei
- De onthulling van het Antoon Schraderpedje en Stientje Janspedje.
- Dodenherdenking
De plechtigheid vindt plaats in Maashees op vrijdat 4 mei van 17.45u tot circa 20.30u.
17.45u Gemeenschapshuis Plein 27
Circa 18.30u aankomst bij het Antoon Schraderpedje ( pad Mgr Geurtsstraat-Hulderstraat)
Circa 19.10u Aankomst bij Stientje Janspedje (pad De Goeijstraat- Jo de Kuperstraat).
Circa 19.30u Aankomst bij het oorlogsmonument
Na afloop kan er een kopje koffie/ thee gedronken worden in het gemeenschapshuis.

11.Actielijst
-

Kubussen bij St. Antoniusschool in Maashees: Jos bekijkt samen met de school wat mogelijk is.
Muurtje voor de school is gemaakt. Stenen zitten weer vast.
Op de website is er een tabblad met Wonen.
De werkgroep vanuit de dorpsraad (Rob, Marion, Jos) heeft contact met WonenVierlingsbeek gehad.
Bij inschrijvingen wordt niet in het systeem vastgelegd of de woningzoekende in Maashees wil
wonen. Hierdoor is er onvoldoende overzicht op de vraag naar huurwoningen in Maashees.
De werkgroep willen kijken wat mogelijk is met bouwen in Maashees (wonen Vierlingsbeek). Er moet
concrete vraag naar zijn naar huurwoningen.
Overige huurwoningen: initiatiefnemers uit Maashees bekijken samen de mogelijkheden voor tinywonen in Maashees.

12.Stand van zaken AG’s
Dorpstuin: voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Dinsdag 18 april, 14.15u worden de eerste vruchten in de grond gepoot. De basisschool zal hierbij helpen.
De groenbakken voor het café worden onderhouden. Er komen nog planten bij (Willem)
De geraniumzuilen worden binnenkort weer geplaatst.
Zorg en welzijn: Bond van ouderen. Ma 23 april is er een halfjaarlijks overleg.
Wie maait het gras bij de goaltjes. Is er een mogelijkheid tot aanpassingen van het hekwerk eromheen.
Dit zal met school overlegd moeten worden.

13.Rondvraag
Volgende vergadering 17 mei, bij de Bolle buik (niet 10 mei i.v.m. Hemelvaart)

Sluiting

