Dorpsraad Maashees
14 november 2019, 20.30u
De Bolle buik
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 29-08-2019/ jaarvergadering/ 7-10-2019
7-10: Nog in afwachting van het verslag vanuit de gemeente.

4. Viering 23 november
Bevrijdingsviering, 75 jaar.
De bus zit vol, per fiets kan iedereen de route nog volgen.
Rob zal ’s avonds aanwezig zijn om de burgemeester welkom te heten (19.00u)
Tijdens de avond zijn er boekjes te koop met oorlogs- en vrijheidsverhalen geschreven door
dorpsgenoten.
Folders komen bij iedereen in de brievenbus.
5 mei is het bevrijdingsdag. Het bevrijdingsvuur komt dan ook door Maashees. De vraag aan de
dorpsraad is om een korte periode iets te kunnen organiseren op deze dag.

5. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail:
30-09/ 16-10/ 17-10: Informatie de Peel; Presentatie de Peel, geluidsbeleving, deelname vanuit
de kernen in COVM Vliegbasis de Peel, Digitaalkaart Stop Vliegbasis de Peel (Boudewijn Sterk).
16-09: “Werk maken van kernendemocratie in de nieuwe gemeente” in de Weijer Boxmeer d.d.
3 september 2019. (Jos en Marion zijn naar de bijeenkomst geweest)
18-09/ Partneroverleg 30 september 2019/ verslag 31 oktober 2018 (Rob en Joop zijn naar de
bijeenkomst geweest)
22-10: uitnodiging 14 november bijeenkomst m.b.t. processierups (Nick en Piet gaan hierheen)
Volgend jaar zal er preventief gespoten worden. Een aantal stukken willen ze biologisch
bestrijden. Dit om ook de kosten te drukken.
Er zal pas na een aantal jaar effect te merken zijn.
Welke stukken op welke manier bestreden zullen worden, krijgt de dorpsraad binnen twee
weken te horen.
De presenatie zal op de site komen te staan.
Meldingen kunnen gemaakt worden bij de gemeente via de gemeente-app.
22-10: Netwerkbijeenkomst en Nieuwsbrief Dementievriendelijke gemeente: 21-11 doorsturen
naar Piet
22-10: beleid- en uitvoeringsplan gladheidbestrijding.
30-10: vitale leefomgeving
AG groen: Plan uitwerken met AG groen, mogelijk dat dit hierin ook wordt meegenomen.
30-10: oproep dorpsraden IVN.

31-10: Film 'Wij zijn Land van Cuijk' - Toekomstvisie Herindelingsontwerp. Deze komt op de site
te staan.
7-11: informatie over maasheggenbeheer
12-11: Het PlattelandsParlement (LVKK) 26 november a.s. in Venhorst
Overig:
Energiecafé 29-10. Een geslaagde avond.
Postcoderoos: Wie zal dit willen coördineren/ inventariseren. Willen benadert J. Verdere info/
oproep voor mensen die hierin interesse hebben, komt op de site te staan/ in het Maasankertje.
Nieuwste versie evenementenkalender
Inbreng WIU (via mail). Volgende vergadering agenderen.
Inkomende brief: next door. Hierover zal een bericht verschijnen op de site.

6. Vergaderdata 2020
9 Januari: 20.30u Plein 27
13 Februari: 20.30u Bolle buik
12 Maart: 20.30u Plein 27
9 April: 20.30u Bolle buik
14 Mei: 20.30u Plein 27
11 Juni: 20.30u Bolle buik

7. Actiepunten Dorpsraad
Hoe zit het met de verkeerssituatie rondom Havens? Nick bekijkt in hoeverre dit is opgepakt
door de gemeente.
Fietspad langs de Maas. De gemeente heeft advies gegeven contact op te nemen met Erik
Opdam om te bespreken of er mogelijkheden zijn.
Vera vraagt Marion om contact op te nemen met Petra om dit samen op te pakken.
Kerk- Werkgroep heeft contacten met de makelaar en betrokkenen en wachten nu op reactie
van het Bisdom.

8. Actielijst
9. AG’s/ Stand van zaken AG’s
Werkgroep groen is met de volgende onderwerpen aan de slag: plein voor de kerk/ café,
bijenhotel, speeltuin/ schoolplein, bospaadjes. Wat de werkgroep nog op zal pakken in de
toekomst is de verfraaiing van de dorpsingangen.

10.Rondvraag
Mededeling:
Datum Kermis: 3 t/m 6 juli
Banners: de werkgroep zal binnenkort weer alle deelnemende bedrijven hierover geinformeerd
worden. En nieuwe bedrijven zullen een bericht krijgen over de mogelijkheden.
De Maasdriehoek wordt nog steeds niet bezorgd. De gemeente bekijkt wat ze hier aan kunnen
doen omdat hier ook gemeentelijk informatie in wordt gedeeld.
Is het mogelijk om de Maasdriehoek digitaal op de site te plaatsen?
Jos v K; De Maaspalen: Er komt een informatiebord bij de bankjes.
Alexander: Het Weijerpark in Boxmeer moet opgeknapt worden. Er komt hier een
proefexperiment met een beweegtuinen.
Schoolplein: een groot project; meer dan alleen een speelplaats, ook een ontmoetingsplaats. Er
wordt gekeken of er een stichting gevormd kan worden om dit te regelen. Voorstel wordt
besproken met de gemeente.

