Dorpsraad Maashees
8 november 2018, 20.30u
Plein 27
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Andrea Olfen (Opbouwwerker Sociom Team Boxmeer)
Sociom werkt aan de Leefbaarheid (in sociale context) in Boxmeer en de dorpen er omheen. Zij
richten zich op onderwerpen als eenzaamheid, ontmoetingsplaatsen, jeugd, zijn er genoeg
voorzieningen. https://www.sociom.nl/
In Maashees is er een werkgroep zorg voor senioren. Zij hebben 2x per jaar contact met Sociom
(Dette Koenders).

4. Notulen 11-10-2018
De notulen is goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail 7-11 WIU: presentatie van 31 oktober
13 december wordt Ad de Ponti uitgenodigd voor verdere toelichting van Stichting BING inzake
“75 jaar vrijheid”.
Straatcoaches aangesteld: om overlast van hangjongeren te voorkomen. (melden kan via 09008844). Actief van woensdag t/m zondag in de avonduren. Vera zal informatie aanleveren voor in
het Maasankertje.
WIU: evenals voorgaande jaren kunnen wij als dorpraad weer knelpunten gaan doorgeven. 13
december agenderen (voor 15 januari aanleveren bij de gemeente). -> aankleding dorp
(geraniumzuilen).
Mail 7-11 Meeting BING 75 jaar leven in vrijheid (Maashees)
Mail 2-11 nieuwe versie evenementenkalender 2018
Mail 31-10/1-11: beplanting Hulderstraat/ St. Jorisstraat (Harrie Bloemen). Piet heeft contact
met Harrie hierover.
Joop: stuk over hondenpoep overlast komt op de site en in het Maasankertje.
De dorpsraad heeft een brief geschreven naar Havens met de vraag om toelichting te kunnen
geven over de plannen van Havens. Havens geeft aan hier geen behoefte aan, de plannen zijn
terug te lezen op de site van de provincie.

6. 21.15u Andrea Rouland-van Boven (Coördinator wijk- en dorpsraden gemeente
Boxmeer) stelt zich voor.
7. AED: vanuit de werkgroep zal verdere toelichting worden gegeven. Joop neemt
contact op met de werkgroep.

8. Actielijst
Opruimen langs de Maas: Is er interesse vanuit het dorp? Inventariseren? Rob vraagt J. om
hierover mee te denken.

9. Stand van zaken AG’s

Groen: geraniumzuilen zullen binnenkort opgeruimd worden. Volkstuin is winterklaar. Bij de
vijver is het riet gemaaid.
AG jeugd: Er zijn dorpen die jeugdforums hebben opgezet. Misschien iets voor in Maashees?
Andrea van Rouland- van Boven gaat informeren.

10.Rondvraag
Op de site staat 20u als aanvangstijd, dit moet 20.30u zijn.
Agenderen in januari: AG’s opnieuw bekijken/ indelen.
Vergadering van de blokhut heeft nog niet plaatsgevonden, Joop zal dit organiseren.
Andrea Rouland- van Boven: Er is interesse in een bijeenkomst voor alle wijk en dorpsraden
samen zonder college (1 of 2 keer per jaar).
Vraag voor Jos: Kan het krantenartikel van Havens op de website geplaatst worden.

