Dorpsraad Maashees
12-03-2020, 20.30u
Plein 27
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 13-02-2020
4. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail:
21-2: Doe mee met het sportakkoord van de gemeente Boxmeer: uitnodiging voor dinsdag 17
maart van 19.30 tot 21.00 bij Fysiotherapie Hofmans van Benthum, Kerkplein 6 te Beugen.
De huidige maatregelen rondom het coronavirus zorgen ervoor dat we deze bijeenkomst NIET door
kunnen laten gaan.

5.

6.
7.
8.

9.

4-3: update aangaande de
herindeling: https://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/
4-3: Actiepunten collegebezoek.
5-3: WIU 2020
Overig:
Nieuwe versie evenementenkalender
Brief: Beschikking waarderingssubsidie 2020 Dorpsraad Maashees
WIU (terugkoppeling wensen- knelpuntenlijst)
Terugkoppeling naar het dorp is via de dorpsraadsite te lezen.
Volgende vergadering worden de punten waar de dorpsraad nog vragen over heeft besproken
op de vergadering.
Reactie op WIU:
Punt 14/ 15. Op beide wegen zijn in het verleden dodelijke slachtoffers gevallen bij
verkeersongelukken.
De reactie via de WIU lijst over de Msgr. Geurtsstraat binnen bebouwde kom en Rieterweg
richting Holthees buiten bebouwde kom, is niet naar tevredenheid van de dorpsraad.
Fietspad langs de Maas
Zonneparkbeleid gemeente Boxmeer.
Nick vraagt na of de gemeente hierover iets kan delen.
Actielijst
Mocht er meer duidelijk zijn over de kerk/ de recreatieruimte, zal dit worden medegedeeld.
5 mei: Anjo bekijkt of zij deze dag iets wil/kan organiseren.
Stichting ontmoetingsplaats Maashees is opgericht.
AG groen: vraag aan de kermiscommissie: kunnen we er vanuit gaan dat er jaarlijks botsauto’s
komen? Dit i.v.m. aankleding van het plein. Vera neemt dit mee naar het volgende overleg van
de kermiscomissie.
Petra zet een interesse peiling uit of er mogelijk een kunstroute in Maashees georganiseerd kan
worden.
AG’s/ Stand van zaken AG’s
AG groen: Paden in het bos, bijenhotel, tillefooncelleplein voor de kerk, ontmoetingsplek.

AG groen neemt contact op met de gemeente met het voorstel de speeltoestellen in het
speeltuintje van de hulderstaat weg te halen, hier gewoon groen van te maken en dit als groen
verldje/ weide te behouden.
10. Rondvraag
X

