Dorpsraad Maashees
10 januari 2019, 20.30u
Plein 27
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Zonnepark Maashees (Ramon en Sjoerd Bongers)
Achtergrond.
In Energieakkoord heeft Nederland zich geconfirmeerd aan de EU doestelling om stapsgewijs Nederland
over te laten gaan van fossiele bronnen (bruinkool, gas etc) naar duurzame energie (zon, wind, biomassa
etc.).
I.v.m. grote achterstand Europees gezien wil Nederland versneld gaan verduurzamen en zal beleid zich
verplaatsen naar provinciaal en regionaal niveau. En zijn er subsidies in het leven geroepen om eea te
versnellen.
Boxmeer/Maashees.
Zo is ook de gemeente Boxmeer zoekende, naar hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Dit valt samen
met idee om in de toekomst een deel van de akkerbouwgronden Albert en Joke Bongers in Maashees in
de toekomst in te zetten. Ontwikkeling van zonnepark is een van de mogelijkheden.
Plan.
Het idee is om samen met een ontwikkelaar groot grondgebonden zonnepark te ontwikkelen tot 80.000
zonnepanelen in Maashees. Voordelen voor Maashees/Boxmeer kunnen zijn:
•
Interessante condities voor duurzame energie voor eigen gebruik.
•
Deel opbrengsten gaat in potje voor lokale initiatieven of verenigingen in Maashees.
•
Stimulance lokale economie door met regionale toeleveranciers te werken.
•
Medeparticipatie door Maashesenaren mogelijk (crowdfunding).
•
Kennis delen (ism Basisschool).
•
Landschappelijke inpassing in samenspraak met omwonenden.
• Inplanting van bloemen en planten om biodiversiteit in Maashees bevorderen.
Status.
Het plan is op hoofdlijnen voorgelegd aan de Gemeente, dit zal binnenkort (februari) in de raad worden
besproken. In deze fase willen Sjoerd en Ramon de omwonende en dorpsraad persoonlijk informeren
over de ideeën. Om hen uiteindelijk te betrekken in het proces.
Wanneer de Gemeente verder wil met dit initiatief, dan komt er een informatiebijeenkomst voor het
hele dorp.

4. Notulen 13-12-2019
Geraniumzuilen zijn opgeruimd.
5. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail 18-12: Verslag evaluatie kermissen gemeente Boxmeer d.d. 27 november 2018
Mail 20-12: Verslag Partneroverleg & Collegebezoek 2019
Mail: renovatie Sennhutte. Vraag voor een leefbaarheidsbudget.

De vraag is, van wie is de Sennhutte (Kerk, gemeente?) Joop zal dit uitzoeken.
Camera’s in Maashees? Na inbraak (pogingen tot) is het idee ingebracht camera’s op te hangen
in Maashees. Mag je camera’s richten op de openbare weg. Wie wil beelden beheren.
Op dit moment geen verdere acties. (autoriteitspersoongegevens.nl)
Mail 08-01: Vervolg 75 jaar leven in vrijheid.
Volgende bijeenkomst 6 februari 2019 op kenbaar te maken waar de werkgroep “75 leven in
vrijheid“ mee bezig is. Anjo zal hierheen gaan.
Mail 08-01: Uitnodiging Bijeenkomst Politie Basisteam Maas en Leijgraaf. Reageren moest voor
10 januari, 12.00u.
Het doel van de Buitensessie is om in gesprek te gaan met partners en burgers om de
samenwerking te versterken. De initiatiefnemers willen met burgers, wijk – en dorpsraden en
partners in gesprek gaan over hoe ze meer/beter aan de verwachtingen kunnen voldoen, hoe ze
beter met de wijken en dorpen in contact kunnen komen, wat de vragen zijn die buiten leven en
wat de burgers hier zelf in kunnen betekenen.
6. WIU: knelpunten.
7. Actielijst
• AED: Er zijn nog steeds vragen rondom AED. Kunnen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden?
Kan de dorpsraad hierin ondersteunen?
• Opruimen langs de Maas. Zodra er interesse is vanuit het dorp kan dit opgepakt worden.
• Er is een app ‘mijn gemeente’ waar je melding kan maken van klachten e.d. (foto’s kunnen
hier worden toegevoegd.
Jos zorgt ervoor dat op de site komt en in het maasankertje.
8. Stand van zaken AG’s
Er komt een bijeenkomst in Maashees (SPOGB), hiervoor wordt de dorpsraad, t hofke en KBO
nog uitgenodigd.
AG’s herindelen/ aanpassen. Volgende vergadering.
9. Rondvraag
• Informatie over ‘de overkant’ kan digitaal bekeken worden. www.maasparkwell.nl
• Website dorpsraad is goed ‘up to date’. Fijn!
• Boa’s: wat moet hiervan op de site, met welk doel? Vera bekijkt dit en komt hierop terug.
• Opruimen van de kerststerren, dit zullen Piet en Jos oppakken.
• Mededeling: bij overlijden is het mogelijk dat nabestaanden hierover iets op de site willen
plaatsen. Er kan dan contact worden opgenomen met Jos van Kooij.
• Wat gebeurd er met de pastorie wanneer er geen bewoner meer is. Deze staat te koop.
Wat gebeurd er met de recreatie ruimte? Zodra de kerk verkocht wordt zal ’t Hofke de
ruimte weer in de oude staat terug moeten brengen.
Hoe zit dit? Er is behoefte aan mkeer duidelijkheid hierover. Willem informeert naar de
stand van zaken.
• Kan Havens meer informatie met het dorp delen over de plannen? De dorpsraad heeft
hier eerder naar gevraagd, Havens geeft aan hier niet op in te willen gaan.
• Het is mogelijk dat de gemeente subsidie aanvraagt om te bekijken wat mogelijk is om
kerken her–in te richten.
http://www.monumentenhuisbrabant.nl/subsidies/rijksubsidie-voor-het-opstellen-vangemeentelijke-kerkenvisie/
• Een consumptie werd aangeboden door Sjoed en Ramon Bongers. Dank hiervoor.

