Dorpsraad Maashees
10-06-2021, 20.30u
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 20-05-2021
Nick heeft contact gehad met Ruud Custers
Hondenpoep overlast; gemeente Boxmeer heeft hier geen beleid in. Pakt de vraag rondom
hondenpoep overlast niet op. Mogelijk vanaf 1 januari, gemeente land van Cuijk.
Parkeerplaats plein: Een boom moet wijken, boomspiegels die er nu zitten worden iets groter
gemaakt, parkeerplaatsen blijven (mogelijk 1 minder).
Wosoco parkeerplaatsen: Gekeken wordt of er parkeervakken gemaakt kunnen worden
tussen het kerkhof en de seniorenwoningen. Ook kan er mogelijk gekeken worden om de
parkeerplaatsen voor de school weg dan te halen. Eerst informeren bij omwonende (actie
Joop)
Beplanting/ bomen: Er is een plan de bomen aan de doorgaande weg te vervangen.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail
4-6 kennis maken nieuwe directeur wonen Vierlingsbeek (Joke Abbring). Dorpsraad nodigt
haar uit.
28-05 Wandelnetwerk Maashees aangepast en uitgebreid. Dit komt op de site te staan.
27-05 Afscheid als directeur-bestuurder van Wonen Vierlingsbeek

5. Plannen voor de ligweide
Of er nog plannen zijn om dit verder te ontwikkelen is niet duidelijk. Nick informeert bij de
gemeente.

6. Het bestuurswiel (n.a.v. de vorige vergadering)
Binnen de AG’s kunnen er ook dorpsgenoten gevraagd worden om aansluiten bij bepaalde
punten.
- Bouw en bestemmingsplannen: Joop, Marion, Willem
- Communicatie: Jos, Vera, Jennifer
- Kunst cultuur recreatie en sport: Joop, Mario
- Groen: Willem, Piet, Nick
- Leefbaarheid toekomst: Rob, Jennifer
- Openbare orde, verkeer en veiligheid: Joop, Jennifer, Nick
- Seniorenbeleid: Piet, Jos
- Jeugd en onderwijs: Marion
- Duurzaamheid: Jennifer

7. Actielijst/ Stand van zaken AG’s:
De kermis gaat door, de richtlijnen zijn nog niet duidelijk.
Vijver: over 2/3 weken wordt het groen weer bijgewerkt.
Het plein: Er zal verder worden gegaan met de vernieuwing van het plein/ de
ontmoetingsplaats. De gemeente heeft de materialen/ toestellen aangeschaft. Na de zomer
zal dit opgepakt worden. Het plan zal op de site komen te staan.
Morgen worden de planten voor de voortuin van de basisschool geleverd.

Verkeerssituatie rondom Havens: 21 juni zal er een vervolgafspraak zijn met Wethouder
Verstraaten, Havens, Dorpsraad en omwonenden.

8. Rondvraag
-

Maaien rondom de bankjes: via app. site/ bellen naar de gemeente wanneer er een
klacht/ aandachtspunt is.
Leefbaarheidsbudget: Voor 1 september ideeën kenbaar maken, hierover komt een
bericht op de site en in het Maasankertje.
Kermis: vraagt een klein bedrag vanuit het leerbaarheidsbudget aan
Volgende vergadering: 15 juli
Anjo bedankt de dorpsraad voor het boek 75 jaar vrijheid.

