Notulen dorpsraad 09-09-2019
Aanwezig: Sten, Jill, Maike, Moniek, Martien, Maike en Rianne
1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen. Rianne kijkt nog even
na in de vorige notulen (juni 2019) wat er bedoeld wordt met de ‘Kiekuutweg.’
Rianne zorgt ervoor dat de notulen doorgestuurd worden naar de dorpswebsite en naar de gemeente.

2.

WIU; Jill kijkt dit nog na. Mochten er nog bijzonderheden zijn, dan laat ze ons dit weten.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen:
- Oproep wijk- en dorpsraden IVN  volgende vergadering komen we er op terug.
- Cursus positieve gezondheid, 24 oktober, 7 & 21 november Maasziekenhuis  ter kennisgeving
- Persbericht herdenkingsteken Titus Brandsma  ter kennisgeving
-Kermissite weer online  ter kennisgeving
-Vliegbasis De Peel 13 augustus 20.00 uur ’t Anker Merselo www.stopvliegbasisdepeel.nl en Commissie Overleg en
Voorlichting vliegbasis De Peel  Maike neemt contact op met de andere dorpsraden.
-Persbericht herinrichting Hoogkoor  ter kennisgeving
-Open dag gemeentehuis 29 september  ter kennisgeving
-E-Fiber glasvezel  ter kennisgeving
-RES Regionale Energie Strategie bijeenkomst Oss 25 september Oss, 23 oktober, 20 november 12.00- 17.00 uur 
vanuit de dorpsraad zal niemand aanwezig zijn.
- Pers uitnodiging 3 mogelijke namen nieuwe gemeente  ter kennisgeving

4.

‘Kwet’it  Maike plaatst nog een uitnodiging op de website van de Dorpsraad, om mensen uit te nodigen om deel te
nemen aan de dorpsquiz met team Groeningen.

5.

Kermis  Kermis is goed verlopen. Het wordt elk jaar drukker en er zijn veel positieve geluiden. De gilde heeft een
bijdrage gedoneerd, als dank voor de hulp tijdens het Gildenfestijn. Hiervan zijn verschillende dingen aangeschaft.

6.

Partneroverleg 30 september 19.30 uur (uiterlijk 16 september doorgeven, max 2 personen)  Maike gaat sowieso.
Rianne onder voorbehoud. Als zij niet kan, dan gaat Moniek mee.

7.

75 jaar leven in vrijheid  Niemand heeft een verhaal aangeleverd. Maike heeft dit teruggekoppeld aan BING.

8.

nieuwe leden en KvK  wijzingen bij KvK zijn doorgevoerd. Moniek neemt contact op een potentieel nieuw lid.

9.

Molenweg  Moniek is met Vincent (DR Vierlingsbeek) naar de gemeente geweest. De Molenweg zal helemaal
worden aangepakt. Hij wordt breder gemaakt, waar mogelijk. En er komt een fietssuggesties strook. Er worden twee
plateaus ingemaakt. Er is gevraagd nog een extra plateau te plaatsen. Wel moet er toestemming worden gevraagd bij
het Rijk, aangezien ook de brandweer is gelegen aan deze straat en zij de aanrijroutes/tijden nog moeten kunnen
halen. De maximale snelheid blijft 60 km/u. Met de aanpassing van de weg wordt ook de situatie rondom Champfood
meegenomen.
De opdracht ligt al bij de aannemer, dus het kan snel gaan. Moniek en Vincent hebben namens de inwoners van beide
dorpen toegezegd.

10. Dorpshuis Collegebezoek actiepunt: gesprek Albert Theunissen gemaakt (inmiddels geweest)  Hier komen we de
volgende keer op terug.
11. Bijeenkomst Kernendemocratie 3 september  Sten en Maike zijn hier naar toe geweest. Er is uitgelegd wat de
kernendemocratie inhoudt.
12. Speeltoestellen; zie puntje 13
13. Rabo Club Support; we zijn aangemeld. Rianne kijkt hoe de ‘actievoering’ precies in zijn werk gaat.
14. Evaluatie collegebezoek; geen bijzonderheden, het was een ontspannen avond.
15. Rondvraag

