Notulen Dorpsraad Maashees
11-02-2021, 20.30u
Locatie: Digitaal
De dorpsraadvergadering zal a.s. donderdag online plaatsvinden vanwege de Covid-19richtlijnen.
Mocht u digitaal willen aansluiten bij de vergadering stuur dan voor woensdag 10-02-2021
18.00u een mail naar: info@dorpsraadmaashees.nl
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 14-01-2021
4. Data vergaderingen komende half jaar
11 februari, 11 maart, 8 april, 20 mei (de 13e is Hemelvaartsdag), 10 juni
5. Ingekomen stukken/ mededelingen
20-01 bestuurlijke reactie van de Stuurgroep Land van Cuijk op de brief inzake visienotitie
van gezamenlijke wijkraden Boxmeer kernendemocratie.
20-01 bijeenkomst online gesprek over programma participatietraject (Jennifer)
- De dorps- en wijkraden leveren tot eind februari zes tot vijftien leden voor de
bouwteams aan. Deze groep bestaat uit vertegenwoordiging uit het dorp (vanuit
verenigingen, ondernemers, belangstellende jong en oud). Informatie komt hierover op
de site (actie Jennifer), verenigingen en ondernemers zullen hierover informatie
toegestuurd krijgen (actie Vera).
De bouwteams zullen 2 bijeenkomsten bij elkaar komen. De bouwteam gaan vanaf
maart/ april aan de slag.
21-01 Vooruitblik 2021
Na de zomer zal er gestart worden met de voorbereidingen van de verkiezingen voor de
nieuwe gemeenteraad Land van Cuijk die in november zullen plaatsvinden.
Burgemeester van Soest heeft aangekondigd in zijn Nieuwjaarstoespraak dat vanaf 1
september zijn ambtstermijn als burgemeester eindigt. Wel zal hij als waarnemend
burgmeester aanblijven tot 1 januari 2022.
22-01 terugblik Webinar Sportakkoord
26-01 Nieuwsbrief januari 2021 Vereniging kleine kernen
26-01/28-01 in de gezamenlijke raadsvergadering van de 4 gemeenteraden van Land van
Cuijk i.o. met meerderheid van stemmen gekozen voor het gemeentehuis van Boxmeer als
het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
28-01 inzet en bereikbaarheid van de straatcoaches. Staat op de
www.dorpsraadmaashees.nl
02-02 Meldingen 2020/ aantal meldingen per dorp. Informatie hierover komt op de site te
staan (actie Vera).
Brief: Bestemmingsplan
Het overleg over het bestemmingsplan is volgende week donderdag, 19u.

Digitaal partneroverleg: Marion zal namens de dorpsraad het digitale partneroverleg
bijwonen. Datum + uitnodiging voor digitale deelname volgen nog.
Terugkoppeling: Bijeenkomst beleidskader zonne-energie en energietransitie. Bekeken wordt
hoe gemeente Boxmeer energieneutraal kan worden. De gemeente zal hierover nog een
verdere terugkoppeling geven.

6. Actielijst/ Stand van zaken AG’s:
.AG groen, er hebben gesprekken plaatsgevonden over dorpsplein en ontmoetingsplek en
schoolplein. Het contact hierover is met Ruud Custers.
Er wordt o.a. bekeken naar subsidiemogelijkheden, de gemeente denkt hierin mee. Ruus
Custers stelt een plan op.
. Het bijenhotel zal zodra de weersomstandigheden het toelaten verder worden afgemaakt.
. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de dorpsraad en Havens,
hierover volgt binnenkort een terugkoppeling via de website van de dorpsraad.

7. Rondvraag

