Dorpsraad Maashees
13 december 2018, 20.30u
De Bolle Buik
Mario en Marion hebben zich afgemeld.

Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 08-11-2018
4. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail 16-11: info oproep zonnepanelen en buurkracht
De dorpsraad denkt verder na over hoe eventueel verder te verdiepen in zonnepanelen.
Nick neemt contact op met essent.
Kan buurtkracht hierin iets in betekenen?
Mail 19-11: plantsoen Hulder-Jorisstraat. Plansoen blijft laag.
Onderhoud van dit plansoen ligt weer terug bij de gemeente.
Mail 20-11: Kennismaking Maashees (Andrea Rouland van Boven)
Mail: Meeting BING 75 jaar leven in Vrijheid Maashees
Mail 22-11: memo over Tiny Houses aan de Jo de Kuperstraat te Maashees. (in ontwikkeling)
Mail 30-11: planning 2019 m.b.t collegebezoek aan alle wijk- en dorpsraden (Andrea Rouland van
Boven). Vergadering van oktober zal niet op donderdag zijn, maar op dinsdag 22 oktober.
Mail 7-12: nieuwsbrief van het Kleine Kernen Magazine
Mail 12-12: werkgroep 4-5 mei comité
Mail 13-12: Andrea Olfen stopt bij Sociom
5. WIU: evenals voorgaande jaren kunnen wij als dorpraad weer knelpunten

doorgeven.
Ideeën mogen doorgegeven worden tot 10 januari bij Vera. Daarna wordt de lijst doorgestuurd
naar de gemeente.
Jos v K vraagt het nummer van de klachtenlijn Gemeente toe te voegen in het Maasankertje. Dit
nummer kan gebeld worden wanneer er klachten zijn.

6. Idee/ voorstel: informatie- welkomsborden Maashees
De werkgroep heeft een brief opgesteld om naar de gemeente te sturen in verdere afwachting.

7. Actielijst
Nieuwe afspraak maken met de AED-werkgroep (actie Joop).
Informatie straatcoaches wordt opnieuw geplaatst op de site

8. Stand van zaken AG’s
Werkgroep wonen en zorg opgestart (Piet Verstegen, Astrid Schut, Piet Ermens, Pieter de Vos).

9. AG’s herindelen/ aanpassen(?)
Subcommissies komen 1 á 2 keer bij elkaar.
Jeugd en onderwijs: Marion,
Seniorenbeleid: Piet
Openbare orde (groen-verkeer): Piet, Willem, Nick

Leefbaarheid lange termijn: Piet
Kunst, cultuur, recreatie, sport: Nick, Joop, (Kermis Vera)
Communicatie: Jos, Joop en Vera
Bouw en bestemmingsplannen:
Volgende vergadering opnieuw agenderen.

10.Rondvraag
Nog veel onduidelijkheid rondom de plannen van Havens.
De kerstverlichting bij de dorpsingangen zal weer opgehangen worden.
Geraniumzuilen worden opgeruimd (Willem/ Joop).
Vrouwenvereniging zouden graag in het zijzuiltje een beamer gebruiken. Deze kunnen ze
ophalen bij Jos v K.

