
 

 

 

Notulen Dorpsraad 14 oktober 2019 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering en plaatsen 

Rianne heeft de vorige notulen zojuist naar iedereen verzonden. Wanneer daar 

geen reactie op komt, worden de notulen goedgekeurd.  

2. WIU 

Geen bijzonderheden. Molenweg komt later in de vergadering nog terug.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

- Vliegbasis De Peel; Ze zijn nog steeds op zoek naar iemand die vanuit de vijf dorpen; Vierlingsbeek, Holthees, 

Overloon en Groeningen, de belangen wil behartigen in de COVM. Ze zoeken iemand die kennis heeft van 

‘milieuzaken’, maar vooral ook de belangen kan behartigen vanuit de vijf dorpen.   

 

-Klimaatbestendig Land van Cuijk: een van de koplopers op het gebied van klimaatsamenwerking.  

- Aanstaande vrijdag om 17.30 uur wordt de naam van de nieuwe gemeente onthuld. Wij zijn hiervoor 

uitgenodigd. 

 

4.  Kermis  

De kermiswerkgroep is tevreden over hoe het gelopen is. Er zijn aandachtspunten, die ze op kunnen pakken voor 

volgend jaar. Ook financieel zijn ze tevreden, mede door de bijdrage van de gilde. Ze zijn zich nu aan het beraden over 

wat zij gaan doen, wanneer de bijdrage vanuit de gemeente stop gezet zal worden.  

 

5. ‘kWèt’t 

Voor volgend jaar moeten we beter communiceren over de deelname., zodat ons team groter is. 

 

6. Evaluatie Partneroverleg 30 september  

Begroting voor het nieuwe bestuursjaar besproken. Vragen rondom het leefbaarheidsbudget; hoe zit dat in de andere 

gemeenten en blijven wij hetzelfde budget houden? Ook vragen rondom de dorpshuizen; voor wanneer worden deze 

‘aangepast?’ Wordt dit meegenomen na de herverdeing. 

Het ging ook over het meer inzetten van de buurtcoaches, omdat ze zien dat er veel drugsoverlast is in de dorpen.  

- Processierupsen 

Het is de bedoeling dat er een werkgroep geformeerd zal worden, die gaat kijken naar de mogelijkheden van de 

alternatieven voor het bestrijden van de processierups. Maike krijgt de horen of er gegadigden zijn en zal dit 

terugkoppelen.  

 

7. 75 jaar leven in vrijheid: uitnodiging BING  

6 november 2019 in de Elsenhof is Sambeek. Maike heeft al vaker doorgegeven hier geen deel aan te nemen, dus wij 

zullen hier ook niet naar toe gaan.  

 

We organiseren zelf een ‘bevrijdingsfeest’ in maart 2020. In december komen we hier nog op terug, dan gaan we 

kijken voor het maken van een uitnodiging.  



 

8. Nieuwe leden  

Niels is vanavond kijken en kijkt of dit iets voor hem is.  

 

9.  Molenweg 

We hebben een planning doorgestuurd gekregen. Er komen drie plateaus. In week 44 wordt er gestart, de weg zal zo 

veel als mogelijk open blijven. De werkzaamheden zullen naar verwachting vier weken gaan duren.  

 

10. Dorpshuis (De Zandpoort) 

Er moet onderzocht worden wat de haalbaarheid van de verschillende opties zijn. Dit onderzoek zal uitgevoerd 

worden door de betrokken partijen. Wij zullen hier ook zeker een rol in moeten gaan spelen. Voor nu moeten we nog 

even wachten tot een ambtenaar de accommodaties bekeken heeft. Ons is geadviseerd om in gesprek andere 

beheerders/stichtingen van dorpshuizen. 

 

11. Rabo Club Support: Speeltoestellen 

Donderdag komt er iemand van de gemeente kijken naar de speeltoestellen en de staat van dienst. Naar aanleiding 

hiervan kijken we weer verder. 

 

12. Kerst 

Er zal dit jaar geen activiteit voor de kinderen zijn. Maike vraagt bij Tonnie na wat de planning is voor het ‘aankleden’ 

van de etagelinde. We komen hier de volgende vergadering op terug. Er komen twee borden met daarop een 

kerstwens. We spreken zaterdag 7 december om 10.00 uur af.  

 

13. Rondvraag  

Maike stelt voor om een ‘aankondigingsbord’ te maken, voor aan de lindeboom. Dan kunnen we daar onze activiteiten 

aankondigen. Iedereen stemt in. Maike werkt dit verder uit.  

 

We willen een bordje laten plaatsen bij de etagelinde. Maike gaat na kijken wanneer deze geplaatst is.  


