Notulen vergadering d.d. 14 februari 2019 bij de Bolle Buik
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststelling agenda – deze wordt ongewijzigd akkoord bevonden
Notulen vergadering 10 januari 2019 – deze worden eveneens ongewijzigd akkoord bevonden
Ingekomen stukken en mededelingen:
- Collegebezoek dinsdag 22 oktober 2019 – de onderwerpen hiervoor alsmede de locatie
zullen voor 9 september 2019 worden doorgegeven, in de vergadering van juni 2019 zal
dit verder aan de orde komen;
- Uitnodiging informatieavond Maasheggengebied en de UNSECO Man & Biosphere status
voor dinsdag 19 februari 2019 te Sambeek. Namens de Dorpsraad zal Marion hierbij
aanwezig zijn;
- Kermis Maashees – officieel vastgesteld voor 5 t/m 8 juli 2019;
- De op 6 februari 2019 ontvangen mail van BING inzake het 75 jaar leven in vrijheid wordt
besproken, in latere vergaderingen zal hier verder over worden overlegd. Anjo zal de
mensen benaderen die bij de Dorpsraad aan hebben gegeven hieraan mee te willen
werken;
- Met de Gemeente Boxmeer is voor 2019 een nieuwe overeenkomst afgesloten m.b.t. tot
het groenonderhoud binnen ons dorp. T.o.v. van 2018 is deze nagenoeg ongewijzigd,
met uitzondering van het nieuw aangelegde perkje op de kruising Hulderstraat/Sint
Jorisstraat welke nu zal worden onderhouden door de IBN i.p.v. onze eigen IBOR;
5. Op woensdag 27 maart 2017 is er hier in Maashees in Plein27 van 19:30 uur tot 21:30 uur een
overleg van het SWOGB. De Dorpsraad zal in de eerstvolgende vergadering bepalen wie er
namens ons heen zal gaan.
6. De actielijst wordt aangevuld met overleg met de school inzake de verwachte terugloop van
het aantal leerlingen. Marion zal dit overleg gaan voeren. Daarnaast wordt Nick toegevoegd
aan de AED-punten gelet op zijn contacten met de coördinator hiervan de heer Sjaak Barten.
Nick is tevens bezig met het invullen van een vragenlijst van Essent omtrent zonnepanelen.
7. Voor de AG’s worden de voorzitters/aanspreekpunten benoemd, te weten:
- Groen, openbare orde en verkeer/vervoer
- Piet Ermens
- Leefbaarheid lange termijn – Seniorenbeleid
- Piet Ermens
- Jeugd en onderwijs
- Vera Berckmoes en Mario Zijlema
- Bouw- en bestemmingsplannen
- Marion Zijlema
- Communicatie
- Jos van Kooij
- Kunst, cultuur, recreatie en sport
- Nick Verberk
Daarnaast zijn wij als Dorpsraad naarstig op zoek naar nieuwe (meedenkende) leden, die zich
samen met ons willen inzetten voor ons dorp. Hiervoor zal Jos ook een oproep op onze site
zetten.

8. Rondvraag - Willem deelt mee, dat het overleg met de Gemeente inzake de eventuele
realisering van Tiny Houses binnen ons dorp voorspoedig verloopt; Marion deelt mee dat de
aanstelling van een nieuwe directeur van de school in een vergevorderd stadium is.
Rob heeft via de mail gecommuniceerd met de Fa. Havens over hun reactie op onze brief aan
hen aangaande de bouwplannen. De mail luidde als volgt:
U geeft te kennen in een later stadium de plannen van Havens verder te willen toelichten
voor omwonenden en de dorpsvereniging. Dit willen wij dan ook mededelen tijdens de
aankomende dorpsvergadering op donderdag 14 februari en dit zal dan ook worden
meegenomen in de notulen van deze vergadering. Deze notulen worden op de site van de
dorpsraad geplaatst. Dan zal het voor eenieder duidelijk zijn dat Havens in een later stadium
graag een verdere toelichting wil geven.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor haar
of zijn inbreng.

