
 

Dorpsraad Maashees    09-12-2021, 20.30u   Locatie: Digitaal 
 
Notulen 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda (Agenda 11-11 is meegenomen in deze agenda) 
3. Notulen 14-10-2021 

Er komt een AED te hangen in het buiten gebied (locatie Harry Linssen). 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) organiseert een aantal bijeenkomsten. 09-02 is de 
volgende bijeenkomst, thema gezondheid. 
IBOR, het is nog niet duidelijk hoe en of de nieuwe gemeente dit gaat inrichten. 

4. Ingekomen stukken/ mededelingen 
Mail 
- 18-10-2021 Woonzorgvisie Land van Cuijk  
- 22-10-2021 Overlast A73. Dit punt komt terug in het dorpsraden zuid overleg. Marion 

vraagt na hoe dit eruit zal gaan zien. 
- 25-10-2021 Afscheid burgemeester  
- 26-10-2021 Nieuwsbrief leefbaarheid in de dorpen 
- 27-10-2021 Organiseren bewonersavond aanpak wateroverlast → uitgesteld door de 

geldende Corona- maatregels. Dit wordt begin volgend jaar opgepakt door de gemeente. 
- 29-10-2021 Gemeentenieuws en bekendmakingen → op de site 
- 1-11-2021/ 5-11-2021 Brief aan wijk- en dorpsraden Land van Cuijk 
- 4-11-2021/ 29-11-2021 Uitbreiding coronamaatregelen sport vanaf 6 november 
- 5-11-2021 Update per 6 november 2021 gemeenschapshuizen gemeente Boxmeer 

- 7-11-2021 Dank en vraag m.b.t. DR platform 
- 15-11-2021 Uitwerking kernen CV Maashees (Bouwteam)/ 18-11-2021 Totaalverslag 

Maashees/ 20-11-2021 Extra info over het vervolg bouwteam. Het verslag van Maashees 
is compleet en zal binnenkort op de site geplaatst worden. Hierop kan dan nog worden 
geregeerd. 

- 15-11-2021 Uitvraag. Woonzorgvisie Land van Cuijk 
- 16-11-2021 Uitbreiding Coronamaatregelen sport vanaf 13 november 
- 16-11-2021/ 29-11-2021 Update per gemeenschapshuizen gemeente Boxmeer. 
- 16-11-2021 Resultaten enquête buitengebied Land van Cuijk 
- 22-11-2021 Uitnodiging bijeenkomst voorgang kernendemocratie (16 december 19.00u-

20.30u) 
- 22-11-2021 Deelname wijk- en dorpsraden Land van Cuijk inspiratiebijeenkomsten  
- 23-11-2021 Informatie t.b.v. ondernemers/ vrijwilligersorganisatie over incidentele 

bijdrage CTB → informatie te vinden: Link website: Incidentele bijdrage 

coronatoegangsbewijs - Nieuwsberichten - Inwoners - Gemeente Boxmeer Ter extra 

uitleg te vinden op www.boxmeer.nl → coronavirus → pagina coronavirus → 

ondernemers → incidentele bijdrage coronatoegangsbewijs 
- 29-11-2021 Algemene communicatie gemeente (komt op de site te staan) 
- 01-12-2021 oproep Gezocht nieuwe energiebespaarcoaches in Land van Cuijk 
- 02-12-2021 Werk in uitvoering / WIU 2022 → Oproep voor in te brengen punten komt op 

de site. 
- 02-12-2021 De bossen van Maashees → Nick zal hierop reageren. 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/incidentele-bijdrage-coronatoegangsbewijs_62753.html
https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/incidentele-bijdrage-coronatoegangsbewijs_62753.html
http://www.boxmeer.nl/


- 03-12-2021 Bericht Andrea Rouland-van Boven 

5. Actielijst/ Stand van zaken AG’s: 
Groen → Burgermeester uitnodigen voor het planten van zijn boom. 
Jeugd en onderwijs → Er komt vanuit de gemeente geld vrij om een 
ventilatiesysteem op de basisschool te realiseren. 

6. Rondvraag 
Nick zal de agenda maken voor de volgende vergadering 
Marion zal de volgende vergadering notuleren. Marion stuurt de link voor de 
volgende vergadering door (wanneer de vergadering niet ‘live’ mag plaatsvinden) 
 
Volgende vergadering: donderdag 13 januari 

 
 
 
 
 


