Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 12-01-2017.
Locatie: Plein 27.
Aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig: Maarten, Isabel, Marion, Mario, Nick, Piet en Jos van Kooij.
Afgemeld: Joop, Thijs en Mark.
Toehoorders: Johan Koelman, Mariëlle Wijnen en Anjo Welles (gemeenteraadsleden).
Opening.
De wnd. voorzitter Piet Ermens opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom’
Ingekomen stukken / mededelingen.
Uitnodiging ontvangen van de gemeente over het VAB beleid. (Vrijkomende Agrarische
Bedrijfsgebouwen). Er is op maandag 16 januari om 20.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst over dit
onderwerp in zaal Concordia in Vierlingsbeek. Hier gaan Marion, Isabel en Piet naar toe.
Er is een nieuwsbrief ontvangen over de ontwikkelingen aan het Maaspark in Well.
Dit project loopt tot 2030. In de nazomer van 2017 zal er een open dag worden gehouden en zullen
de resultaten van de archeologen worden toegelicht.
Er is een verslag ontvangen van de bijeenkomst van de klankbordgroep” Project herziening
bestemmingsplan buitengebied”. Dit is voor kennisgeving aangenomen.
Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 8-12-2016.
Deze worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
Stand van zaken AED apparaat.
Daar komen we de volgende vergadering op terug.
Bank op het plein.
De mozaïekclub denkt dat er zo niet op de bank gemozaïekt kan worden. Er moeten dan toch nog
kosten gemaakt worden.
Johan Koelman geeft aan om hiervoor subsidie aan te vragen bij de afdeling cultuur van de provincie.
Of misschien bij het Oranjefonds of NL doet.
Nieuwbouw / C.P.O.
Isabel bij de Kamer van Koophandel voor de C.P.O. zijn Bianca Geurts, Mark Jacobs en Anjo Welles
aangemeld. Verder verloopt de bouw redelijk volgens planning.
Kattenoverlast.

Niets bekend over de stand van zaken. Indien noodzakelijk een artikeltje plaatsen in het
Maasankertje.
Stand van zaken A.G.’s.
Nick de goals voor het voetballen aan de Jo de Kuperstraat willen we in maart verplaatsen.
Voor de dorpstuin zijn de tegels opgehaald en opgeslagen bij Willem. We moeten wat mensen
benaderen om het geheel van de werkzaamheden op te pakken.
Piet zal met Anjo opnemen wat er moet gebeuren op het gebied van snoeien bij de vijver.
Ook het perk op de hoek Hulderstraat wordt meegenomen.
Willem geeft aan dat de weg op de Campagne een opknapbeurt nodig heeft.
Nick er zijn tegels kapot hier op het plein? Dit zullen we melden bij de gemeente.
Jos van Kooij het schoonmaken van het H. Hartbeeld zal hij verder met Marion op zich nemen.
Er is een nieuwe website gemaakt van de Troon bij de vijver door Bart Jacobs de partner van Ivet
(een van de kunstenaars). Kosten 85 euro. Jos stelt voor om hem 40 euro te betalen voor rekening
van de dorpsraad. Mario is hiermee akkoord. In de toekomst proberen door sponsoring één en ander
kostendekkend te krijgen.
Geluidsoverlast A73. Van de Dorpsraad Holthees-Smakt vernomen dat zij er niets aan doen.
Mark Rongen laten weten dat wij dit voor kennisgeving aannemen.
Integraal Uitvoerings Programma (IUP).
Op woensdag 25 januari om 20.00 uur is er een bijeenkomst in het gemeentehuis over dit rapport.
Joop en Piet hebben zich hiervoor aangemeld.
Indien er nog bijzonderheden of aanvullingen zijn aangaande dit rapport graag even doorgeven.
Rondvraag.
Opruimen Kerststerren. Dit doen Maarten en Piet zaterdag 14 januari om 13.00 uur.
Nick meldt dat de kermis op 9-10-11 en 12 juni zal plaatsvinden.
Sluiting.
De wnd. voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.
De volgende vergadering is op donderdag 9 februari om 20.00 uur bij Plein 27.
Notulist P. Ermens (wnd. secretaris).

