Notulen Dorpsraad 10 februari 2020
1. Goedkeuring notulen vorige vergadering en plaatsen
Notulen worden goedgekeurd, Rianne zorgt ervoor dat deze
doorgestuurd worden.
2. Punten uit vorige notulen:
-Rabo Club Support: Speeltoestellen
Het hek achter de voetbalgoal is geplaatst. We zijn er tevreden over; het is stevig en robuust.

-Evaluatie locatie en plaatsing aankondigingsbord
Aankondigingsbord is geplaatst; naar onze mening staat het daar prima

3. Ingekomen stukken en mededelingen:
4. –Mail van Andrea
Werk in Uitvoering is ingediend. Eind maart/begin april krijgen we een terugkoppeling,
tussentijds is een herijkingsmoment. Mochten er nog dringende zaken zijn, deze moeten dan
voor 15 juli ingediend worden. De waarderingssubsidies voor de Dorpsraden zijn overgemaakt.
Het financiële verslag dient voor 15 april aangeleverd te worden.
Ze komt één keer per jaar langs tijdens de dorpsraadsvergaderingen. Mochten wij haar eerder
nodig hebben, kunnen wij haar altijd benaderen.
We benaderen Andrea, omdat wij graag op de hoogte willen worden gehouden over de
herindelingsplannen.

-Bestrijding Processierups
Geen nieuws
- Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds
Wellicht mogelijkheden voor het speeltuintje

-Opschoondag
- We sponseren de helft de van de vlaai en lunch tijdens de opschoondag.

-Uitnodiging sportakkoord gemeente Boxmeer
Niels gaat kijken of hij hier naar toe kan. Donderdag 13 februari is dit in Boxmeer.

-Boerenbruiloft
Er zijn enkelen van ons die sowieso aanwezig zijn en het cadeau gaan overhandigen

5. 75 jaar leven in vrijheid: uitnodiging
Groeningsestraat even + Wittenberg
Groeningsestraat oneven
Hultenhoek

Moniek
Niels
Maike

Schans + Voortweg tot en met ‘varken’
Voortweg vanaf Roloefs + Kiekuut
Molenweg + Gildenhoed
Maasstraat + Passtraat

Jill
Sten
Martien
Rianne

De uitnodigen worden aankomende week rondgebracht. De indelingen staan in de notulen.
Maike en Rianne komen nog bij elkaar om een boodschappenlijst te maken.

6. Dorpshuis (De Zandpoort)
Dorpshuis de Zandpoort; Maike heeft contact gehad met Bart (de verantwoordelijke ambtenaar)
Maike heeft Albert gevraagd de benodigde stukken aan te leveren aan de gemeente.

7. Welkomstpakket
Welkomstpakket: er zit weer schot in de zaak. Het heeft lang geduurd voordat de kratjes weer
geleverd waren. Maike en Jill zijn weer begonnen met rondbrengen.

8. Rondvraag
Hemelvaart: Jill gaat navragen wat de mogelijkheden zijn van Bulent. Rianne gaat bij
Lekker Beks navragen wat de mogelijkheden zijn voor verschillende salades etc.

