Dorpsraad Maashees
11 oktober 2018, 20.30u
De Bolle Buik, Maashees
Aanwezig: Joop, Nick, Marion, Piet, Rob, Vera, Willem, Jos
Afgemeld: Mario

NOTULEN
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 23 augustus/ 20 september
AED-werkgroep wordt uitgenodigd voor de volgende dorpsraadvergadering (Joop)
Bestuur van de blokhut wordt groter, binnenkort hebben zij vergadering.
Ontwikkelingen bij Havens: Er zijn vanuit het dorp veel vragen, er is nog geen voorlichting
geweest. De dorpsraad zal Havens vragen om voor het dorp een informatieavond te organiseren
(Joop en Rob).

4. Ingekomen stukken/ mededelingen
-

-

-

-

-

Mail 10-10: betreft werkgroep stand van zaken behoud kerkgebouw maashees (Toon de
Jong). Voor kennisgeving aangenomen.
Mail 10-10: Hulderstraat/ St.Jorisstraat (H.bloemen, gemeente Boxmeer). Het snoeien van de
beplanting zal opgepakt worden door de IBOR.
Mail 5-10: evenementenkalender 2018 (Haiko van Erp)
Mail 4-10: Uitnodiging evaluatie kermissen (Anke vd Hulst). Tom L. zal hier heen gaan.
Mail 27-09: Uitnodiging partneroverleg, woensdag 31 oktober a.s. om 20.00 uur (Andrea
Rouland-van Boven). Joop en Rob zullen hierheen gaan.
Snelheid in de Goeijstraat. De dorpsraad neemt het initiatief om zich hier verder in te
verdiepen. Wat kan de gemeente hierin betekenen? Kan de wijkagent hierin iets betekenen?
En er zal contact worden gelegd met de dorpsraad. Er zal hierover iets komen te staan in het
Maasakkertje en de website.
Op de Mosigneurs geurtsstraat wordt ook met grote regelmaat te hard gereden. Ook dit zal
meegenomen door de dorpsraad. (Marion)
Mail 18-09: Kerkgebouw met pastorie (Ton van Cooten, Reliplan). De afspraak tussen de
werkgroep en Reliplan is niet doorgegaan. Reliplan heeft dit afgezegd omdat ze meer tijd
nodig hadden om zich voor te bereiden. Een nieuwe afspraak moet worden gepland.
Mail 06-09: Welzijnsorganisatie Sociom (Andrea Olfen), Vera nodigt haar uit voor de
volgende vergadering.
Mail 10-09: Overlast hondenpoep in het Antoon Schraderpedje. De dorpsraad zal een bericht
plaatsen in het Maasankertje en op de site. (Joop).
Mail 30-08: samenvatting bijeenkomst 29-08; bijeenkomst die in het teken stond van het
versterken van de samenwerking tussen de wijk- en dorpsraden en de Bewonersraad
Boxmeer. (Anneke Hazebroek)
Mail 29-08: Nieuwe coordinator wijk- en dorpsraden; mevrouw Andrea Rouland-van Boven.

5. Actielijst

Verdiepen in woningbouw Maashees: Er is geen CPO geld. Er is wel een CPO-bestuur (slapende
stichting). Wat er nog wel is, is 25% korting op de bouwgrond voor starters.
Er is een bankje verplaatst op het kerkhof.
Zonne-energie: wie heeft er nog interesse in het plaatsen van zonnepanelen? Aanmelden kan
(voor datum) via het mailadres van de dorpsraad. Jos maakt de tekst en plaatst dit op de site.
Dorpsraad Maashees staat open voor samenwerking voor dorpsraad Holthees omtrent
geluidsoverlast van de snelweg.

6. Stand van zaken AG’s
Onkruid op het plein; is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gietijzeren bakken zijn de
verantwoordelijkheid van de uitbater van Plein 27.
Stand van zaken rondom de banners (Rob en Joop)
School: er is geen reactie gekomen op de vacature van de MR.
AG groen: meer aandacht aan besteden om klachten tegen te gaan
Dorpstuin; diploma’s zijn uitgedeeld (11-10) aan de kinderen van groep 6 die dit jaar de tuin
hebben onderhouden.
Bouw: bewonersraad Boxmeer is van Mooiland en maken het hele plan m.b.t. huurwoningen
(woonvisie) in de gemeente Boxmeer. Wil je hier invloed op willen uitvoeren, dan moet je dit via
hen doen (democratisch proces).

7. Rondvraag
Planning van de vergaderingen (20.30u):
8 november Plein 27
13 december, De Bolle Buik
10 januari Plein 27
14 februari, De Bolle Buik
14 maart Plein 27
11 april, De Bolle Buik
9 mei Plein 27
13 juni, De Bolle Buik
Volgende vergadering: 8 november, Plein 27, 20.30

