Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 26-05-2016
Locatie: de Bolle buik.
Aanvang: 20.00 uur.

Opening
De wnd. voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Ingekomen stukken/mededelingen
 Anjo meldt dat het langzaam aan iets beter gaat met Thijs en we kregen allemaal de groeten van
hem.
 Er is op 15 juni een bijeenkomst van alle dorps- en wijkraden om 19.30 uur in de Pit in Overloon.
Joop zal aan Willem van de Rijdt doorgeven dat we met 5 personen aanwezig zullen zijn.
 Er is een mail ontvangen van de directrice van de basisschool over het opschonen en inrichten
van de speelplaats. Anjo vindt de situatie zoals voorgesteld wel gevaarlijk. Mario: De school blijft
wel verantwoordelijk en waar stopt het? Willem: Er loopt daar wel een openbare weg. Nick
neemt hierover contact op met Jan van Dinther. Joop zal met Isabel overleggen om contact op te
nemen met de directrice wat onze bevindingen zijn.
 We hebben van de gemeente formulieren ontvangen om in te schrijven voor de Dr. Peelen
Cultuurprijs.
 Jos van Kooij: Muurtje rond H. Hartbeeld. Dit beeld is op 17 juni 1930 door het dorp geschonken
aan Pastoor Michiels. De totale kosten zijn geraamd op € 2.650,-. Hij vraagt hiervoor
medewerking van de Dorpsraad. Joop: Moeten we niet eerst overleggen met de
Beheercommissie van de kerk? En hoe krijgen we een en ander gefinancierd? Rob: Moeten we
ook contact hierover opnemen met Havens? De Dorpsraad gaat akkoord. Eerst contact opnemen
met de Beheercommissie en dan met Havens. Anjo neemt het initiatief en handelt dit met
medewerking van Joop en Jos verder af.
Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 21-04-2016
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Evaluatie Dodenherdenking 4 mei j.l.
We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen. Het geheel was goed verzorgd.
Knelpunten Openbare ruimte
De reacties van de gemeente zijn doorgenomen en naar tevredenheid zijn een aantal zaken opgelost.
Alleen de speelplek bij de Past. Swinkelsstraat moet toch maar blijven. Joop zal dit opnemen met de
gemeente.
Anjo: Het informatiebord bij de kerk is niet meer up to date. Jos zal dit met de gemeente opnemen.

Stand van zaken A.G.’s
 Jan Loonen geeft aan de hand van een schets uitleg over het aanleggen van een dorpsmoestuin.
We willen enkele groepen van de basisschool erbij betrekken. Dan kunnen de kinderen enige
ervaring opdoen op het gebied van tuinieren. Als eerste moeten we de aanwonende informeren
over het plan dat er ligt. Daarna bij de gemeente melding maken van de onze plannen. De
groengroep gaat het plan nu verder gestalte proberen te geven.
 Het IBOR onderhoud verloopt naar wens.
 De geraniumzuilen staan er weer en kunnen worden verzorgd. Dit neemt Piet voor zijn rekening.
Jaarvergadering 30 juni a.s.
Joop zal de taak van wnd. voorzitter op zicht nemen. Hij geeft aan dat Thijs wil terugkeren als
secretaris. Dus we moeten op zoek blijven naar een voorzitter. Suggesties blijven welkom.
Rondvraag
 Jan Loonen geeft complimenten voor de website.
 Anjo vraagt waar de paaltjes voor het afsluiten van het plein zijn? Piet zal navraag doen en
proberen om ze na de kermis teruggeplaatst te krijgen.
 Anjo: De kerksluiting is dat ook nog een aandachtspunt? Agendapunt voor de jaarvergadering.
Wat te doen met de kerk? Hoe actief is de Beheercommissie bezig? Anjo: Anders zet het een keer
op de agenda van de Dorpsraad.
 Jos meldt dat het website-bezoek gestaag stijgt. Hij vraagt activiteiten te blijven melden.
Sluiting
Joop sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng.
Notulist: Piet Ermens.
De jaarvergadering is op donderdag 30 juni om 20.00 uur bij Plein 27.

