Notulen vergadering d.d. 21 maart 2019 bij Plein 27
1. Opening
2. Vaststelling agenda – deze wordt ongewijzigd akkoord bevonden
3. Notulen vergadering 14 februari 2019 – deze worden, m.u.v. de ten onrechte gedane
vermelding van Vera bij de AG Jeugd en Onderwijs, eveneens ongewijzigd akkoord bevonden
4. Ingekomen stukken en mededelingen
- Gemeente Boxmeer inzake waarderingssubsidie wijk- en dorpsraden. Dit betreft de
vaststellingsgrondslagen voor het leefbaarheidsbudget.
Bijwonen vergadering dorpsraad- Namens de Gemeente zal Andrea Rouland-van Boven op
11 april 2019 onze vergadering bijwonen.
- Nieuwe versie evenementenkalender 2019. Deze wordt voor ter kennisgeving
aangenomen.
- Oproep woonwensenonderzoek Gemeente Boxmeer. Deze zal op onze website worden
geplaatst.
- Planning gesprekken visitatie 2019 Wonen Vierlingsbeek. Marion zal zich hier nader in
gaan verdiepen.
- Stichting BING. Maashees heeft een eigen zelfstandig opererende commissie hiervoor, wij
melden ons dan ook af voor de vergadering van 10 april a.s.. De festiviteiten verband
houdende met onze 75-jarige bevrijding zullen in november 2019 in ons dorp worden
gehouden.
- Asbest Sennehut. Hiervoor zal in april/mei een vergadering met de gebruikers hiervan
worden belegd.
- Geraniumzuilen. In verband met het stoppen van de oude teler, zullen er dit jaar geen
geraniumzuilen worden geplaatst. Voor volgend jaar zal er naar andere
mogelijkheden/telers worden gekeken/gezocht.
- Mail van Marion aan het bureau wat zich bezig houdt met de Biosphere Maasheggen. Een
afvaardiging van de Dorpsraad heeft op 19 maart j.l. een brainstormavond hierover
bezocht, welke werd georganiseerd door de Gemeente Boxmeer en bureau Overmorgen.
De Dorpsraad heeft hierbij aangegeven dat het jammer is dat de Maashese uiterwaarden
niet in de bufferzone van de Maasheggen zijn opgenomen. In Maashees zijn nog slechts
restanten van de Maasheggen aanwezig, maar op de oevers van de Maas zijn van
oudsher wel degelijk Maasheggen aanwezig geweest. Daarom heeft de Dorpsraad
aangegeven graag in de – in het kader van de Maasheggen - aan te leggen toeristische
infrastructuur opgenomen te worden. Ook is de suggestie gedaan om in het gebied van
de Maasheggen een uitgebreidere cultuurhistorische inventarisatie uit te voeren in
samenwerking met (natuur)historische verenigingen om ze de burgerparticipatie te
bevorderen en een landschapsbiografie van het gebied te maken.
5. De actielijst wordt aangevuld met het zoeken naar een communicatie-manager voor
berichtgeving naar derden (buiten Maashees) toe en het opzetten van de organisatie van een
Energiecafé zal worden opgepakt door Jos en Marion.

6. Stand van zaken AG’s. Mario deelt mee dat na 10 jaar het potje voor de vijver nu op is. Het
laatste geld is uitgegeven aan karpers voor in de vijver. Marion deelt mee, dat op 2 april a.s.
de volgende MR-vergadering van school zal worden gehouden.
7. Voor wat betreft het opzetten van een Energiecafé zal samenwerking met de dorpsraad van
Holthees worden gezocht. In Sambeek is al een bijeenkomst geweest, waarbij wordt ingegaan
op de manieren/mogelijkheden om je eigen huis energiezuiniger en duurzamer te maken.
Hierbij waren vertegenwoordigers van diverse - hierin werkzaam zijnde - bedrijven aanwezig,
alsmede de organisatie “Brabant woont slim”.
8. Rondvraag - Niemand had iets voor de rondvraag
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor haar of zijn
inbreng.

