Dorpsraad Maashees
12-12-2019
Plein 27
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 14-11-2019
Fietspad: het plan over het toeristise fietspad wat er lag is niet doorgegaan door keuzes van
gemeente Boxmeer. Petra vraagt na hoe dit zit en wat hierin mogelijk is.
4. Ingekomen stukken/ mededelingen
Bestemmingsplan (voorlopig)
Tot 24 december kan je reageren. Marion zal namens de dorpsraad reageren naar de Gemeente.
Inbreng van dorpsgenoot: Voorstellen om de Kalverstraat een als woonstraat te behouden.
Het pleintje van het Heilig hartbeeld is nu geen groenbestemming, ook het groene veldje voor
het ouder huis van P.Janssen heeft ook geen groenbestemming.
Waar gaat Havens de parkeerplaatsen maken, bij uitbreiding? Is dit op eigen terrein?
Mail:
10-12: website onsthuus
4-12: Natuurlijke bestrijding Eikenprocessierups (locatie). Werkgroep groep bekijkt dit.
Vraag over het bos in Maashees (wandelpaden): de werkgroep heeft 7 januari hierover een
afspraak met de gemeente.
4-12: Ontmoetingsplek en beweegtuin aan Jo de Kuperstraat.
26-11: kernendemocratie
25-11: Meldpunt overlast vuurwerk. Dit komt op de site te staan.
25-11: actiepunt “Optie voetpad Gildelandt” uit het collegebezoek d.d. 7 oktober 2019
Reactie van de gemeente op de vraag van de dorpsraad:
Dit project (het inrichtingsplan) dateert van 2009/2010
Betreffende de ook toenmalige wens voor een voetpad is het volgende aangegeven:
“De uitbreiding vindt plaats in een 30km-zone. Een kenmerk van een dergelijke zone is het
mengen van de functies verkeer en verblijf. Er zal dan ook geen trottoir worden aangelegd”
(uit memo d.d. 20 januari 2010 aan weth. De Graaf).

19-11: Verslag en actiepunten collegebezoek dorpsraad Maashees
19-11: Wijk- en dorpsraden meldingen app
19-11: Persberichten vanuit de gemeente
15-11: Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant, November 2019
Overig:
Nieuwste versie evenementenkalender
Fietspas langs de Maas
Stichting Ontmoetingsplaats Maashees; vanuit verschillende doelgroepen zitten er afgevaardigen
in de werkgroep.
Vanaf 1 januari worden de groenbakken in de winter 1x per 2 weken geleegd.
5. WIU
- Vanuit de vergadering van 7-10 zal de dorpsraad enkele punten indienen.

-

Rieterweg: mogelijkheid voor snelheidremmers
Gildelandt: wens voor andere/ mooiere straatverlichting.
Verlichting buitengebied Maashees (aanspringend verkeerslicht)
Straatmeubilair: mogelijkheid tot schoonmaken/ opknappen.

Marion maakt een overzicht. Mensen die een bericht hebben verstuurd krijgen van Marion een
bericht.
6. Kernendemocratie (n.a.v. de mail)
Besproken. Vanuit de dorpsraad zijn er nu geen verdere acties. Wel blijven we de ontwikkelingen
volgen.
Vera neemt contact op met Andrea om te bespreken wat/ of zij de dorpsraad verder kan
informeren.
7. Actielijst
5 mei 2020: vraag vanuit de gemeente Boxmeer. Wat willen we/ kunnen we als dorp hierin
betekenen? Deze vraag wordt besproken met de werkgroep 4/5 mei.
De kerk; de werkgroep heeft een afspraak.
Bijenhotel: 7 januari wordt dit besproken.
Plan inzake vitale leefomgeving: Werkgroep bijeenkomst is gepland
Postcoderoos: Daan en Jeroen verdiepen zich hierin, meer informatie volgt t.z.t.
8. AG’s/ Stand van zaken AG’s
9. Rondvraag
Mededeling: 23 november: mooie feestelijke dag.
De Kerststerren worden weer opgehangen.

