
 

 

 

 

Notulen dorpsraadvergadering maandag 8 mei 2017 

Aanwezig: Maike Ebben, Jill Hartjes, Rianne Jans, Moniek Drost, Martien Vervoort (sluit 

later aan) en Tonny School (sluit later aan). Namens VDB/LO sluiten Marc 

Oudenhoven en Ton Swinkels aan.   

Afwezig: Diny van Dijk  

Opening en welkom door Moniek 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen op website 

2. Ingekomen post:  

a. PK Boxmeer 

PK organiseert een avond: ‘in je element, lokale duurzaamheidsinitiatieven voor de 

gemeente Boxmeer’ omtrent duurzaamheid. Deze avond vertellen sprekers van 

binnen en buiten de gemeente over hun duurzaamheidsinitiatieven. Wat willen wij in 

de gemeente Boxmeer daar mee? 

Wij besluiten om niet te gaan.  

 

b. Memo Han / concept evaluatie 

We hebben van Han Luijters een memo gekregen, betreffende de moties over het 

communicatieplan. Deze neemt ieder voor zich door en maakt hier opmerkingen bij.  

  

c. Vacature voorzitter Burger participatieraad Boxmeer 

Niemand vanuit de dorpsraad heeft interesse. Wanneer we nog mensen weten die 

daarvoor in aanmerking komen, kunnen wij deze nog vragen.  

 

d. Bijzondere vrijetijdsbesteding 

GGZ Brabant – Oost doet een oproep voor mantelzorgers. Wij nemen dit ter kennis. 

 

3. Klokken kapel 

Moniek heeft Frans Kusters gebeld. Hij heeft ons als advies gegeven om de mensen 

die ‘klachten’ hebben omtrent het luiden van de klok, door te sturen naar het 

parochiebestuur ‘Maria Moeder van de Kerk’ in Sint – Anthonis. Zij zullen dit dan 

verder oppakken en kijken wat zij hier mee kunnen doen. Het luiden is namelijk een 



landelijk gegeven, ook het tijdstip en de frequentie. Maike en Jill nemen contact op 

met de betrokkenen en geven deze informatie aan hen door. 

 

4. Gildenhoed 

Ton Swinkels heeft contact opgenomen met Jeu Verstraaten. Hij gaat met Peter 

Stevens nog eens kijken naar het plan/voorstel. Ton Swinkels en Marc Oudenhoven 

van VDB/LO gaan er werk van maken, mits er niks aan wordt gedaan. Marc 

Oudenhoven adviseert ons om een brief naar de gemeente te sturen. Zowel vanuit 

de dorpsraad als vanuit de bewoners van de Gildenhoed. Moniek stelt een brief op, 

met behulp van een brief die VDB/LO al eerder heeft opgesteld. Met deze brief zal 

Martien langs de huizen gaan in de Gildenhoed om zo handtekeningen te verzamelen 

van de bewoners. Deze brief zal dan worden verstuurd naar de gemeente.  

 

5. Hemelvaart/dorpsbbq 

Vanaf deze week worden de briefje opgehaald. De briefjes en het geld worden dan 

bij Jill afgegeven. Zij maakt de indeling voor de 10 – kamp en de spellen. Rianne en 

Martien bedenken de spellen verder. Moniek mailt Rianne met een document met 

spellen. De hekken worden donderdagochtend neergezet. Maike neemt vlaggen mee 

om te versieren. De tijd dat wij verzamelen wordt nader bepaald, afhankelijk van het 

opbouwen van de spellen.  

 

6. Buurtpreventie 

Maike vraagt de bordjes aan. Deze komen te hangen bij de invalswegen. 

 

7. Kermis 

Stand van zaken: Fluitketelschuiven op vrijdagavond. Er komt waarschijnlijk een tent 

op de parkeerplaats bij de Zandpoort, Albert is bezig met de vergunning hiervoor. 

Zaterdagavond zal er dan een dj komen voor in de ‘feesttent.’  

Zaterdag overdag fluitketelschuiven voor de ‘oudere’ jeugd, hieraan is een prijs van 

100 euro verbonden. Op zaterdag overdag voor de kinderen zal de ‘eigen’ kermis 

opgebouwd worden. Zondag dan een ‘grote’ kermis, waarbij weer een stuk van de 

Maasstraat afgezet zal worden. Ook zal er dan weer de jaarlijkse loterij plaatsvinden.  

 

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

Moniek sluit de vergadering om 21.30 uur.  
 

 


