Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 21-04-2016.
Locatie: Plein 27.
Aanvang: 20.00 uur.
Opening.
De wnd. voorzitter Joop opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Ingekomen stukken/ mededelingen.
Reactie van de gemeente over het mozaïeken van de bank op het plein.
De gemeente wil de schade aan de bank vergoeden en dan het beheer en onderhoud in de toekomst
bij de dorpsraad neerleggen. Mario de bank staat in een openbare ruimte wat mij betreft nemen we
de verantwoording niet over. We moeten geen verplichting op ons nemen.
We zullen de mozaïekclub informeren dat wij niets overnemen.
Joop en Piet zullen reageren naar de gemeente.
Reactie Janne Blom over de uitrit bij Havens.
De situatie is bekeken met een verkeersdeskundige en kan niet gewijzigd worden. Het is goed en
duidelijk aangegeven.
Raadslid Sonja Stevens heeft de opmerkingen die ze meegekregen had door gespeeld naar de direct
verantwoordelijken.
De ontwerp omgevingsvergunning van Op de Bosch is afgewezen.
Over de website is niets te melden.
De notulen van de Dorpsraadvergadering d.d. 31-03-2016.
Deze worden zonder op of aanmerkingen onder dankzegging goedgekeurd.
Beoordeling/ vaststelling leefbaarheidsbudget.
De IBOR groep zal dit jaar de geraniumzuilen sponseren.
Een bijdrage voor het mozaïeken van de bank op het plein stellen we even uit.
Op de aanvraag van de carnavalsvereniging wordt € 500.00 toegezegd. Mario en Nick regelen de
giften uit het leefbaarheidsbudget.
Dodenherdenking 4 mei aanstaande.
Joop zal dit verder regelen.
Stand van zaken AG’s.
De geraniumzuilen komen als het goed is begin mei.
Willem: de aanleg van de dorpstuin wordt door enkele mensen met J. Loonen verder besproken.
Aanleg steiger bij de vijver regelen Nick en Mark verder. Willem wil de benodigde palen wel
sponseren.
De kermis-cie heeft alles geregeld. De kermisdata zijn 10-11-12 en 13 juni.
C.P.O.
Isabel heeft bij de Kamer van Koophandel de nieuwe situatie geregeld. Frans Geurts en Mark Jacobs
zijn de nieuwe vervangers in het bestuur. Isabel blijft zelf ook bestuurslid. Het nieuwe bestuur is
verantwoordelijk voor de financiën.

Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Notulist Piet Ermens.
De volgende vergadering is op donderdag 26 mei om 20.00 uur bij de Bolle Buik.

