Notulen jaarvergadering Dorpsraad d.d. 30-06-2016.
Locatie: Plein 27.
Aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig: Joop, Piet, Nick, Mario, Mark, Willem en Isabel.
Afgemeld: Thijs, Maarten en Willem v.d. Rijdt.
Verder aanwezig: Pieter de Vos, Marc Rongen, Daan Reijnders, Marion Zijlema, René Franssen en Jan
Loonen.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen.
Er is een mail ontvangen van Siemen Halbersma dat bij de Goede doelen actie nog niet alle
toezeggingen binnen zijn in verband met de incasso’s bij de ING-bank. In de vergadering van
september zal het eindresultaat bekend zijn.
Er is een mail ontvangen van het schoolbestuur over het werven van nieuwe brigadiers.
Mededeling van huishoudelijke aard er is 1 consumptie voor rekening van de dorpsraad.
Notulen jaarvergadering d.d. 25-06-2015.
Deze worden door de secretaris voorgelezen.
René Franssen vraagt of het informatiebord al aangepast is?
Dit is nog niet gebeurd er zal hierover contact opgenomen worden met de gemeente.
Verder worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd.
Jaarverslag 2015-2016.
Dit wordt ook door de secretaris voorgelezen.
René Franssen vraagt hoe de stand van zaken is met het CPO bouwen?
Willem Akkermans meldt dat het doorgaat. Zijn omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen
is ook verleend. Hij verwacht dat er op korte termijn gestart kan worden met de werkzaamheden.
Het CPO bouwen loopt parallel met zijn bouwplannen. De kortingsregeling vanuit de gemeente gaat
per 1 januari 2017 vervallen.
René Franssen is het niet verstandig om dit eens met de gemeente te gaan bespreken?
Financieel verslag boekjaar 2015 en verslag kascontrole.
Mario geeft een toelichting op de financiële cijfers. We hebben verschillende inkomstenposten en we
kunnen vrij gemakkelijk wat verschuiven naar een andere post. Op deze manier kunnen we op de
aanvragen vanuit het leefbaarheidsbudget bijna altijd wel een bepaalde toezegging doen.
Al met al een batig positief saldo.
De voorzitter bedankt Mario voor zijn duidelijke uiteenzetting.
De kascontrole is gedaan door Mark Rongen en Pieter de Vos.

Pieter meldt dat ze niets hebben gevonden wat fout was. Het was heel overzichtelijk en duidelijk.
Hij wil de penningmeester dan ook decharge verlenen.
Kascontrole 2017 Pieter de Vos en René Franssen.
De voorzitter bedankt Mark en Pieter voor het controleren en René dat hij de taak van Mark over wil
nemen.
Herbenoeming bestuurslid.
De voorzitter meldt dat Thijs Welles aftredend is en zich herkiesbaar stelt.
Met een applaus wordt Thijs herbenoemd.
Informatie en uiteenzetting voorgenomen plannen inrichting dorpstuin.
Jan Loonen had een schets van de opzet van de dorpstuin. Hier gaf hij een uitgebreide toelichting op.
Hij gaat nu verder een plan maken van de werkzaamheden die er verricht moeten gaan worden.
De basisschool heeft al medewerking toegezegd. De omwonenden zijn al geïnformeerd.
Hij gaat proberen of er bij de gemeente benodigde materialen te verkrijgen zijn. Er zijn ook al wat
materialen toegezegd door anderen.
Mario geeft aan dat de plannen al behoorlijk goed uitgewerkt zijn. Daar kun je mee verder.
De voorzitter bedankt Jan voor zijn duidelijke uitleg.
Stand van zaken A.G’s.
Nick - - - Het IBOR onderhoud loopt naar wens.
De bomen op het Gildelandt zijn verwijderd.
De geraniumzuilen staan er weer en worden van water voorzien.
De speeltuin aan de Pastoor Swinkelsstraat willen we handhaven.
We willen nog enkele vissteigers aanleggen bij de vijver.
René Franssen waarom wordt het gras op het Gildelandt niet gemaaid?
Dat gebeurd structureel net als de bermen in het buitengebied.
Mark - - - Jos van Kooij is bezig om op enkele locaties in het dorp bordjes te plaatsen met een
verwijzing naar een en ander.
De dodenherdenking was een geslaagd initiatief.
De carnavalsvereniging en de toneelvereniging presenteren in oktober de lachende Bliek.
De kermiscommissie doet zijn best om de kermis levend te houden.
De verlichting bij de troon bij de vijver daar moet aandacht aan besteed worden.
Hierover contact opnemen met Antoine Bongers.
René Franssen kan er iets gebeuren aan het groen bij de ligplaats aan de Maas?
Willem Akkermans neemt hier het initiatief voor.
Mark Rongen ik zie in Blitterswijck mooie toegangsborden bij binnenkomst van het dorp.
Is dit geen idee voor Maashees? Dit nemen we op met Jos van Kooij.
Jan Loonen kunnen we iets doen aan het onderhoud van de Kerstverlichting?
Hier is al over gesproken en daar wordt aan gewerkt.
Rondvraag.
Er is verder niets voor de rondvraag.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de komst en wenst iedereen wel thuis.
Notulist Piet Ermens (wnd).

