Notulen vergadering dorpsraad d.d. 10-11-2016.
Locatie: de Bolle buik
Aanvang: 20.00 uur.
Aanwezig: Joop, Piet, Nick, Isabel, Maarten, Willem, Marion en Jos van Kooij.
Afgemeld: Mario, Mark en Thijs.
Toehoorders: Leo de Rijck en Geert Reijnders.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en geeft het woord aan Leo
de Rijck.
Leo het gaat over het onderhoud van het AED apparaat in het gemeenschapshuis. Wie is daar
verantwoordelijk voor? Het apparaat is verzekerd via het gemeenschapshuis. Onkosten nu zijn
ongeveer 150.00 euro. Misschien kunnen we iets met een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.
We zullen Sjaak Barten uit Vierlingsbeek vragen om het apparaat te controleren zodat het
verantwoord gebruikt kan worden. Er moet binnen ook een slot komen op de opbergkast.
Joop zal hiervoor actie ondernemen.
Ingekomen stukken/mededelingen.
Mail van Mark van Rhee. Hoe staat het met de steigers bij de vijver?
Nick zal proberen hiervoor planken te regelen.
Piet zal met de gemeente contact opnemen over het opschonen van het riet in de vijver.
Mark stopt met de kermiscie. Piet en Nick gaan op 21 november naar de evaluatiebijeenkomst over
de kermissen in de gemeente.
Verder meldt hij dat er veel katten in de buurt zitten. Joop neemt hierover contact op met de
gemeente. En Joop zal één en ander terugkoppelen naar Mark.
Notulen vergadering dorpsraad d.d. 13-10-2016.
Deze worden onder dankzegging zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
Leefbaarheidsbudget.
Over het mozaïeken van het bankje op het plein hebben we een reactie naar de gemeente gestuurd.
We wachten nog maar even hun reactie af.
Over de website troon bij de vijver moet Jos nog contact opnemen met Jan Loonen.
De verlichting bij de troon brandt inmiddels weer. Gesponsord door Antoine Bongers.

Nieuwe rol wijk/dorpsraden binnen de gemeente.
Laatste bijeenkomst zijn we niet naartoe geweest, vervolgbijeenkomst zal in januari 2017 zijn. Hier
gaan wij wel naar toe.
Stand van zaken H. Hartbeeld.
Jos het schoonmaken en behandelen van het beeld kunnen we misschien zelf doen? De
behandelvloeistof wordt ter beschikking gesteld door de beheercommissie van de kerk.
Marion gaat nog informatie opvragen hoe kalkzandsteen behandeld moet worden.
Jos en Marion houden hierover contact op met Joop.
Piet meldt nog dat Anjo de suggestie heeft gedaan of er misschien iets gedaan kon worden met een
soort haag in verband met de kosten.
Stand van zaken nieuwbouw / CPO.
Isabel neemt over het CPO bouwen nog contact op met Mark Jacobs.
De banners kunnen wel verwijderd worden. We kunnen ze nog wel ophangen bij de bouw.
Piet en Jos zullen een en ander regelen. Verder is er over de nieuwbouw weinig te melden.
Willem de stand van zaken met het kerkgebouw moeten we de ontwikkelingen afwachten.
Dat moeten we goed aanpakken, prijstechnisch moet het haalbaar zijn.
Stand van zaken A.G.’s.
Voor de fruittuin moeten er enkele bomen verplant worden. Dit gaan we doen bij gunstige
weersomstandigheden. Nick houdt hierover contact met Jan Loonen en Bart van Lipzig.
Er is over de A.G.’s verder niets te melden.
Willem er komt aan de Hogeweg een schuilgelegenheid voor fietsers bij slecht weer.
Voor de nieuwsflits neemt hij nog contact op met Jos van Kooij.
Rondvraag.
Willem kunnen de goals op het trapveldje van het Gildelandt verplaatst worden?
Nick onderneemt hiervoor actie.
Nick hoe is de stand van zaken met de glasvezel
We zullen Ad Matheeuwsen vragen of hij de laatste stand van zaken voor de dorpsraad op papier kan
zetten.
Isabel zal bij de Kamer van Koophandel de bestuurssamenstelling van de dorpsraad nachecken.
Willem wat doen we met de Kerstverlichting?
Hierover proberen contact op te nemen met Marc de Hoog wat er mee gedaan kan worden.

Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering en wenst iedereen welthuis.
De volgende vergadering is op donderdag 8 december om 20.00 uur bij Plein 27.

Notulist: P. Ermens (wnd).

