Notulen Dorpsraadvergadering maandag 11 december 2017
Aanwezig: Jill Hartjes, Moniek Drost, Diny van Dijk, Maike Ebben, Tonny School en
Rianne Jans
Afwezig: Martien Vervoort
Opening en welkom door Moniek
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen
Notulen worden goedgekeurd en zullen naar de gemeente gestuurd worden en op de
website geplaatst worden.
2. Ingekomen post
A: presentaties straatcoaches, BOA's en een Goei leven
Ter info
3. Gildenhoed
Werk in uitvoering. De oneven kant wordt nu aangepakt. Jammer dat de even kant
nu niet aangepakt wordt, met het oog op de Gildendag van 1 juli en de route die
daar langs komt. (In 2009 waren deze woningen namelijk al in aanbouw)
4. Uitnodiging werkgroep vliegtuigcrashes
We zijn uitgenodigd op 21 januari 10.30 uur bij de Schutskooi voor koffie en gebak.
Dit ter bedankje om alle betrokkenen te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.
Jill en Moniek gaan hier naar toe.
5. Partneroverleg Deel 2
Moniek en Maike zijn hier naar toe geweest. Het was dit keer een nuttige
bijeenkomst.
Hier is een verslag van gemaakt. Moniek neemt dit verslag kort met ons door.
6. Demografische verankering
Alle verenigingen en dorpsraden/wijkraden in de gemeente Boxmeer waren
uitgenodigd. Er was een grote opkomst. Ook de raadsleden en het college van B&W
waren aanwezig. Het ging over de demografische ontwikkelingen in onze gemeente.

7. Etagelinde
Aankomende vrijdag 15 december is er een bijeenkomst bij Stephan Ebben met alle
betrokken om een plan te beramen. Ook Jan van Dinther vanuit de gemeente zal
aansluiten.
8. WIU
De gemeente werkt met periodieken. Wanneer wij werkzaamheden willen laten
verrichten, moeten wij dit jaarlijks voor 15 januari aangegeven hebben. In maart
wordt de kadernota besproken en daarna zal de begroting ook vastgesteld worden.
Wij zullen de volgende werkzaamheden aandragen:
- fietspad Molenweg (veiligheid en onderhoud wegdek)
- Afwatering Gildenhoed (even kant)
- Wandelpaadje Gildenhoed (onderhoud)

9. AED
We krijgen van de gemeente per AED per jaar 250 euro voor onderhoud.
10. Besteding middelen dorpsraden
Rianne geeft aan Han door wat er 1 – 1 – 2017 het saldo op de rekening van de
dorpsraad stond en wat er dit jaar uitgegeven is. Dit mag uitgesplitst, maar hoeft
niet.
Een werkgroep vanuit de dorps-/en wijkraden gaat zich buigen over onder andere de
begrenzing of besteding of alternatieve voorstellen voor de bestemmingsreserve
wijk- en dorpsraden.
11. Kindcentrum Vierlingsbeek
Rianne neemt dit van Moniek over. Moniek gaat na of ze ook de naam van Rianne al
heeft doorgegeven.
12. Kermis
In januari wordt er een vergadering gepland. De dorpsraad/kermiswerkgroep van
Landhorst wil graag aansluiten bij deze vergadering. Zij hebben wellicht ook
interesse in het zelf opzetten van een kermis.
13. Nieuw Lid Dorpsraad
Begin maart zal Tonny voor het laatst aansluiten bij de dorpsraadvergadering. Hij
heeft besloten te stoppen en in maart is hij 20 jaar lid. Er is al een mogelijke
opvolger gevonden voor Tonny. Deze opvolger komt over twee maanden mee kijken
bij de vergadering.
14. Opruimen kerstboom en verlichting
Zaterdag 6 januari om 10.30 uur ruimen we de kerstboom op. Daarna eten we soep
bij Moniek.

15. Rondvraag
Nieuwe vergaderdatum: 8 januari, 19 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 2
juli, 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december.
Welkom pakketje voor nieuwe inwoners. Maike, Jill en Rianne pakken dit op.
Reünie voor oud leden van de dorpsraad ter ere van het 20 jarig bestaan van de
Gemeente Boxmeer en de dorpsraad Groeningen. Moniek, Tonny en Maike pakken
dit op.
Moniek sluit om 22.00 uur de vergadering.

