Dorpsraad Maashees
9 mei 2019, 20.30u
Plein 27
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 11-04-2019
Energiecafé: Jos en Marion nemen initiatief om dit in september te organiseren in overleg met
Bauke de Bruin. Verschillende bedrijven komen vertellen over energieverbruik.
Hoe kan Maashees in de krant komen? Is het iets om iemand te benaderen om iemand te vragen
om af en toe een artikel te laten schrijven over bepaalde activiteiten in Maashees.
Er kan contact opgenomen met Frans Fleuren wanneer er iets ‘groots’ is in Maashees dat hij
mogelijk hierover iets kan schrijven.
Voornemen om ‘Maashees in de krant’ opnemen als vast agendapunt voor de
dorpsraadvergaderingen.

4. Aanvraag leefbaarheidbudget
N.a.v. een reactie. Aanvraag van de Troon, alle inwoners worden hiervoor uitgenodigd. Bijdrage
uit het leefbaarheidsbudget is opnieuw besproken. De werkgroep krijgt voor 1 juli reactie.

5. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail 8-5: vrijwilligersverzekering;
Informatie over de vrijwilligersverzekering te vinden is op onze website www.boxmeer.nl. Type bij
de zoekfunctie ‘vrijwilligersverzekering’ in en u komt op de pagina met algemene informatie over
de verzekering die gemeente Boxmeer heeft afgesloten voor de vrijwilligers in deze gemeente.
Overigens is een vrijwilligersverzekering altijd een secundaire verzekering. Dit betekent dat er pas
aanspraak gemaakt kan worden op een schadevergoeding via de vrijwilligersverzekering als er
geen andere (eigen) verzekering is waar dekking op bestaat.
Voor specifieke vragen over de vrijwilligersverzekering kunt u het beste rechtstreeks contact
opnemen met Vrijwilligersnet Nederland via www.vrijwilligersnetnederland.nl (mail
naar info@vrijwilligersnetnederland.nl, of bel 040-2193400).
Schades kunnen rechtstreeks bij Vrijwilligersnet Nederland gemeld worden. De gemeente heeft
daar geen bemoeienis mee.
Via het schadeformulier op http://vrijwilligersnetnederland.nl/schadeformulier/ kunt u de schade
melden.
Mail 8-5: inwonersbijeenkomst Maashees (herindeling gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint
Anthonis)

22 mei zal er een inwonersbijeenkomst zijn bij Plein 27 (19.30u) die in alle 25 kernen van de drie
gemeenten worden georganiseerd vanwege hun voornemen per 1 januari 2022 te herindelen.
Peter Jilissen zal deze avond voorzitten. De gemeenten hebben inmiddels een proces in gang
gezet om een zogenoemd ‘herindelingsontwerp’ op te stellen, een document dat benodigd is om
een herindeling wettelijk mogelijk te maken. In dat proces worden momenteel diverse stappen
gezet. Eén van die stappen betreft het opstellen van een visie op de toekomst van de nieuwe
gemeente. Het is de bedoeling om daarvoor in gesprek te gaan met de samenleving en op basis
daarvan tot een breed gedragen visie te komen. Om die reden worden in mei/juni in alle 25
kernen van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis avonden georganiseerd.
Mail 8-5: Staat uw organisatie juist weergegeven op OnsThuus.nl?
Mail 8-5: Zomercongres 2019 Leefbaarheidsalliantie Gelderland
Een congres dat op 27 juni in Arnhem plaatsvindt, georganiseerd door de Leefbaarheidsalliantie
Gelderland.
Mail 26-4: notulen vergadering Dorpsraad/werkgroepen kerk en wonen, zorg en welzijn met
Evert van Schoonhoven (Marion).
Mail 27-4: antwoord gemeente op brief omwonende Havens.
N.a.v. een schrijven namens diverse buurtbewoners woonachtig rondom het bedrijf Havens heeft
de gemeente gereageerd op een de vragen.
-Overeengekomen is dat de gemeente een verkeersbesluit zou nemen om het parkeren van
vrachtauto’s in de bebouwde kom van Maashees te verbieden. Een dergelijk verkeersbesluit is
niet genomen. Het is niet bekend waarom dit niet is gebeurd. In Maashees is er geen
parkeerverbodszone voor grote voertuigen van kracht.
De gemeente heeft besloten om in de tweede helft van 2019 het traject te starten om een
parkeerverbodszone voor grote voertuigen in te stellen. In het kader zal de gemeente eerst de
dorpsraad van Maashees benaderen of deze het parkeren van grote voertuigen (nog steeds) als
knelpunt ziet en kan instemmen met een parkeerverbod.
-Daarnaast is in het convernant vastgelegd het zuidelijk terrein aangrenzend aan het terrein van
Havens te bestemmen tot natuurterrein en dat Havens het perceel niet als bedrifsterrein zal
gebuiken. Deze afspraak is volgens buurtbewoners geschonden.
De gemeente geeft als reactie dat deze afspraak uit het convernant wel is nagekomen. De
provincie heeft toestemming gegeven voor de tijdelijke opslag van grond. Deze toestemming is
verleend op grond van de wet bodembescherming (Wbb) en de provincie toetst bij dergelijke
meldingen nooit aan het bestemmingsplan, maar uitsluitend aan voorwaarden van de Wbb. De
gemeente heeft handhavend opgetreden, tijdens hercontrole is geconstateerd dat Havens het
terrein weer in overeenstemming heeft gebracht met de voorwaarden van het bestemmingsplan.
-De vraag was of het college bereid was omwonende per direct te betrekken bij de besluitvorming
in de gemeente over de plannen van Havens. Met betrekking tot Wabo procedures valt Havens
onder het bevoegde gezag van de provincie en heeft de gemeente Boxmeer geen zeggenschap.
Om op de hoogte te vlijven van de procedures rondom Havens, kan eenieder zich aanmelden op
https://www.overheid.nl/attenderingsservice
Er zijn zorgen geuit over de onveilige verkeersituatie rondom Havens. De Dorpsraad zal dit nader
bekijken en de volgende vergadering agenderen.

Mail 25-4: project Rivierverruiming maaspark Well – Kampergeul/ Mail 29-4: werkzaamheden
Teunesen aan de Hoogwatergeul
De dorpsraad bekijkt of en wanneer het mogelijk is dat er een presentatie van
het project Rivierverruiming Maaspark Well.
Mail 24-4: Informatie meldingen poilitie; informatie over hoe een melding te doen bij de politie.
Dit stuk heeft ook 2 weken geleden in het Boxmeers Weekblad gestaan en is ook op de website
van de dorpsraad geplaatst.
Mail 19-4: nieuwe versie evenementenkalender
Mail 16-4: Cursus Positieve Gezondheid onder de aandacht brengen
Mail 15-4: Voorbeeld van een programma voor het energiecafe.
Mededeling: Bezoek college aan de dorpsraad: 7 oktober i.p.v. 22 oktober. Locatie: Plein 27

6. Actielijst
School: 20 mei 2019 is er een bijeenkomst voor nieuwe ouders.
Marion neemt initiatief om het dorp te vragen of zij ideeën hebben om aan te vragen bij WIU.
Stuurt een opzet door.

7. AG’s/ Stand van zaken AG’s
Een bijenhotel: Marion bekijkt of hier interesse in is om dit in Maashees te realiseren.

8. Rondvraag
23 november, 75 jaar Maashees, dit gaat gevierd worden. Programma is in wording.
Het kopieerapperaat wat voorheen bij Ben v Dierendonck stond en te gebruiken was voor en
door verenigingen staat momenteel bij Willem Akkermans (kantine). Hier kunnen verenigingen
gebruik van blijven maken tegen dezelfde voorwaarden als voorheen.

