Dorpsraad Maashees
14 juni 2018, 20.00u
Plein 27, Maashees

De jaarvergadering is verplaatst naar 20 september 2018, Plein 27, 20.00u
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 17 mei
Gezondheidsdag i.p.v. fittestdag. Deze zal zijn op 15 september 2018.
Aanpassing van tekst: SKOV gaat nieuwe cijfers van de gemeente Boxmeer hanteren. De
werkelijkheid wijkt af van de prognose.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen
-

-

-

21 juni afscheid Han Luiters, Piet en Rob zullen hier heen gaan (21 juni)
20 juni Partneroverleg (maximaal 2 vertegenwoordiger) Piet en Joop gaan hier heen.
Aanstaande donderdag 14 juni zal het coalitieakkoord van de het CDA, VDB/LO en LOF in de
gemeenteraad aan de orde gesteld worden. Ook zullen de wethouders benoemd worden.
(document coalitieakkoord) Het overleg vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en
begint om 19.30 uur.
Schoolplein wordt groen (krantenartikel). Vera geeft het artikel af op school.
Werkplaats Smakterbroek: Verzoek van Erik Opdam om toch als dorp een reactie te geven op
de werkplaats van april j.l. en het verslag dat is toegezonden. Met name reacties inzake
cultuurhistorie, recreatie en wonen.
Voorstel: werkgroep komt bijeen vóór de zomervakantie met de belangstellenden die er in
april bij waren bij elkaar komen om dit uit te wisselen en terug te koppelen met Erik Opdam.
Nick vraagt werkgroep bijeen.

5. Actielijst
WhatsApp alert: Harrie en Geert hangen binnenkort de kast op.
Oppakken samenwerking dorpsraad Holthees; CPO-wonen: Rob en Marion zoeken dit verder uit
en nemen contact op met de werkgroep CPO (Bianca, Mark, Isabel).
Banners website: 44 bedrijven hebben de brief ontvangen. Rob en Joop zijn bedrijven langs
gegaan, veel positieve reacties. De opbrengst van de banners op de website wordt besteed voor
het onderhoud van de website.
De brief voor bedrijven mailt Joop door naar Jos voor op de website.
Opruimen langs de maas: Vera bekijkt de mogelijkheden.
Opknappen kubussen: De kosten voor de kubussen opknappen zijn erg hoog. De school is bezig
met een nieuwe uitstraling van de school. De reparatie kubussen worden uitgesteld en het
totaalplaatje wordt door de school bekeken.
Bankje bij de pomp op het kerkhof: Idee; het bankje bij de urnenmuur kan verplaatst worden om
te plaatsen bij de pomp.

Speelveldje St. Jorisstraat/ Hulderstraat (Piet): mogelijkheden voor speeltoestellen. De
buurtvereniging neemt contact op met de gemeente, bekijken wat mogelijk is om mogelijk iets
te plaatsen vanuit Burendag.
Peilen collectieve zonne-energie: volgende vergadering
Bankje bij de vijver is weggehaald, was niet meer op te knappen. Familie heeft toestemming
geven het weg te halen, Jos heeft dit geregeld. Beton moet er nog uit gehaald worden.
Snoeien van heb achter het standbeeld. Piet heeft contact gehad met de man van de Ibor. Het is
doorgegeven dat die haag bovenop niet gesnoeid hoeft te worden. Alle heggen worden volgende
week gesnoeid. Is het mogelijk om de heg achter het standbeeld onder de Ibor onderbrengen?
(Piet).

6. Stand van zaken AG’s
Groen: Er is gesnoeid bij de tuin. Jan Loonen wil weer een open dag houden voor de ouders van
de kinderen.
Het plein voor het gemeenschapshuis; veel onkruid. Wie moet dit onderhouden? Dit is nog
onduidelijk. Piet vraagt dit na.

7. Rondvraag
-

Kermis: Nieuwe buren dag. Wat willen we als dorpsraad?
Onderwerpen: foto’s (Jos) van projecten vanuit de dorpsraad.
Jaarvergadering: 20 september
Collecte goede doelen
Erik Opdam Smakterbroek
Collectieve zonne-energie
Vera maakt het jaarverslag

21.45u sluit de voorzitter de vergadering.

