
 

Notulen Dorpsraad 09 maart 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 

De datum is geprikt. Er moet eerst een plan gemaakt worden, vanuit daar kunnen 

subsidies aangevraagd worden. Rianne zal in de gaten houden hoe het zit met subsidies 

voor natuurpleinen etc.  Bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.  

Buurtcultuurfonds 

Dit fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en 

samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en 
platteland.  

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds 

Dit fonds stimuleert burgerinitiatief gericht op meer water-gerelateerd groen in wijken en buurten 

en bijdragen aan waterbewustzijn. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten 

gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van 

meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in 
bebouwde omgeving. 

-Bestrijding Processierups 

Geen nieuwe info.  

-Uitnodiging sportakkoord gemeente Boxmeer 

Ter kennisgeving. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

–Mail van Andrea; zij sluit aan bij deze vergadering 

De dorpsraad werkt als spreekbuis richting de gemeente. De gemeente kán ons om 

advies vragen. De dorpsraad moet er voor waken dat zij een bepaalde rol toebedeeld 

krijgen, vanuit de inwoners of vanuit de gemeente, die niet passend is.  

Dit zijn zaken die opspelen en die ook lastig zijn om aan te pakken, kijkend naar het 

convenant. Het blijft een grijs gebied.  

Andrea licht toe hoe het in grote lijnen er uit gaat zien voor de dorpen, na de herindeling. 

Dorpen blijven dorpen, hoe en in welke vorm de dorpsraden vormgegeven zullen zijn, is 

nog afwachten.  



Andrea houdt ons op de hoogte over de verdere vorderingen.  

-Ontwerp spandoek  

Ter kennisgeving.  

-Molenweg Smiley snelheidsmeter 

We vragen bij de gemeente na wat zij adviseren wat betreft het plaatsen van de smiley. 

Ook vinden we de Molenweg nog steeds slecht verlicht, ondanks het plaatsen van extra 

verlichting. Dit maakt dat het er nog steeds niet écht veiliger op is geworden, met name 

voor voetgangers en fietsers.  

Verder zien we dat berm nog niet goed begroeid is. Wij begrijpen dat het nu gezien de 

weersomstandigheden ook niet anders kant, maar dit is wel een punt van aandacht. 

Maike stuurt een mail naar de gemeente met bovenstaande punten. In de BCC zet zij de 

betrokken inwoners van de Molenweg, zodat zij weten wat de vorderingen zijn. Ook 

geeft Maike in de e-mail aan wat de wens van de aanwonende is.  

De gemeente heeft aangegeven dat zij een snelheidsmeter neer zullen gaan zetten, nadat 

de aanpassingen aan de weg gedaan zijn. Maike vraagt na of deze meting nog gepland is 

en zo ja, wanneer?  

4. 75 jaar leven in vrijheid: uitnodiging, puntjes op de i 

Aankomende zondag is het zo ver. Marijke van Bergen zal een verhaal gaan voordragen. 

Er zal ook nog een verhaal vanuit Groeningen in hét boek komen.  

 

5. Financieel verslag 

- Rianne licht het verslag toe. Dit wordt goedgekeurd. Zij zal ervoor zorgen dat dit 

naar de gemeente wordt verstuurd.  

6. Hemelvaartsdag 

Jill neemt contact op met de ‘pizzabakker.’  We bespreken nog met elkaar hoeveel geld 

wij als dorpsraad per persoon willen uitgeven. Dit mag namelijk best meer zijn.  

7. WIU 

Aanstaande donderdag wordt de Hultenhoek (gedeelte) opnieuw geasfalteerd.  

8. Dorpshuis (De Zandpoort) 

De gesprekken lopen.  

9. Rondvraag  

- Het collegebezoek willen wij graag weer in mei 2021.  

- Rianne is volgende vergadering/er niet. Ze heeft eerst een andere vergadering.  



- Jill haalt vlaai voor de zangvereniging voor de volgende vergadering. 

- Moniek zoekt terug wat er nu besproken is over de prullenbak etagelinde en het 

speelveldje. Wanneer nodig neemt ze contact op met de gemeente. 

- De AED herhaling zal plaatsvinden in oktober 2020.  


