NOTULEN VERGADERING DORPSRAAD D.D. 8-06-2017.
Locatie: Plein 27.
Aanvang: 20:00 uur.
Aanwezig: Mark, Marion, Nick, Rob, Mario, Joop, Willem, Maarten, Piet en Jos.
Afgemeld: Isabel
Opening.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de vergadering.
Ingekomen stukken/mededelingen.
Brief van de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool over het verplaatsen van de goals aan de
Jo de Kuperstraat omdat ze daar niet meer mogen voetballen in verband met de
bouwwerkzaamheden aldaar. Mark en Joop zullen hiervoor actie ondernemen.
Mark is het misschien een idee om informatie te vergaren voor het aanleggen van een pannaveldje.
Informeren bij de dorpsraad in Groeningen.
Op 14 juni om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van de wijk en dorpsraden op het gemeentehuis.
Daar gaan Rob en Piet naartoe.
Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 11-05-2017.
Deze worden goedgekeurd.
Actielijst vergadering d.d. 11-05-2017.
1. Schoonmaken Heilig Hartbeeld. Jos gaat dit doen samen met Jo Lenssen als de
weersomstandigheden goed zijn. Verder wil Jos er nog een informatiebordje bij plaatsen.
2. Opknappen bank en overleg met de mozaïekclub. Joop heeft materiaal besteld en zal dat bij Piet
afleveren. Herstel kan dan opgepakt worden.
3. Doorsturen notulen evaluatie kermissen. Dit is geregeld.
4. Bediening AED apparaat. Nog steeds geen reactie van de gemeente ontvangen.
5. Open dag Maaswerken (ev. Gezellig uitje leden DR). In de vergadering van 22 juni wordt dit verder
besproken.
6. Groenonderhoud IBOR. Dit gaat in de week van 12 juni plaatsvinden.
7. Wie is er bereid in de werkgroep van de school plaats te nemen? Marion zal zich hiervoor
aanmelden bij Jurgen Marti.
8. Problematiek school. Dit wordt meegenomen in de vergadering van 22 juni.
9. Jan van Dinther vragen of de haag bij het Heilig Hartbeeld hoger mag worden. Piet “daar was geen
bezwaar tegen” en hij zal dit opnemen met Harrie Bloemen in verband met het knippen.
10. Crossbaan voor de jeugd. De kinderen moeten hiervoor meer draagvlak zien te vinden.
11. Bezoek gemeente inzake crossbaan. Piet is met de ouders en de kinderen naar de gemeente

geweest. Niets meer daarover gehoord. Rob neemt contact op met de ouders.
Willem in het gemeentebos links van de Vennenweg ligt nog wel iets van een crossbaan van vroeger.
12. Onderhoud groen in de volkstuin. Dit bespreken we dinsdag 13 juni met de groengroep.
13.Voorstel inzake 4 paadjes. Jos maakt een artikeltje vanuit de dorpsraad voor het Maasankertje en
de website.
14. Gegevens inschrijving K.v.K. aanpassen. Daar is Mario mee bezig.
Maken concept-agenda voor de jaarvergadering.
Na enige discussie en gezien de tijdsdruk wordt er besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar
september. Datum jaarvergadering donderdag 7 september om 20:00 uur bij Plein 27.
Op 22 juni - de geplande datum - zal er een reguliere vergadering plaatsvinden om de zaken voor de
jaarvergadering verder voor te bereiden.
Stand van zaken A.G.’s.
Willem: er zijn klachten over het groenonderhoud in het dorp. We moeten de inwoners adviseren om
de klachtenlijn van de Gemeente te bellen en dit daar te melden.
Willem: we willen de dorpstuin officieel gaan openen. Dit bespreken we op de eerstvolgende
bijeenkomst van de groengroep.
Willem: de voortgang met de bestemming van het kerkgebouw. De dorpsraad wil graag informatie
ontvangen over de ontwikkelingen.
Rondvraag:
Marion meldt dat ze kan aansluiten bij de ouderraad van de school.
Rob zullen we in de vergadering van 22 juni even praten over een andere vergaderdag, i.v.m. het
werk van enkele dorpsraadsleden?
Rob vraagt aan Mario wat er (buiten een eigen bijdrage) te besteden is voor een uitje met de DR?
Rob, Nick en Mark zullen dan iets voorbereiden.
Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering is op 22 juni om 20:00 uur bij de Bolle Buik.
Notulist, Piet Ermens.

