Dorpsraad Maashees
11-03-2021, 20.30u
Locatie: Digitaal
De dorpsraadvergadering heeft online plaatsgevonden vanwege de Covid-19- richtlijnen.
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 11-02-2021
Terugkoppeling Overleg bestemmingsplan.
De bijeenkomst is geweest. Jennifer heeft hier een korte terugkoppeling over gegeven.

4. Ingekomen stukken/ mededelingen.
15-02 mail: werven bouwteams
16-02 mail: financieel jaarverslag
16-02 mail: digitaal partneroverleg. Datum 22-03
17-02 mail: plaatsing advertentie Stichting leergeld LvC
22-02 mail: wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
23-02 mail: Verslag en resultaat Mentimeter bijeenkomst beleidskader Zonnemarken d.d. 19
januari 2021
23-02 mail: bijeenkomst van gisteravond over het kernenCV-traject
03-01 mail: uitbreiding sportmaatregelen en voorjaar
In het kort geldt nu:
•
Sporten mag alleen buiten, alleen of in tweetallen op anderhalve meter afstand.
•
Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen in teamverband buiten sporten.
•
Groepslessen voor sporters van 18 jaar en ouder zijn verboden.
•
Publiek is niet toegestaan, sportkantines, kleedkamers en douches blijven dicht.
•
Bij gezondheidsklachten: thuis blijven.
Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 3 maart ook jong-volwassenen van 18 t/m 26 jaar buiten mogen sporten in
teamverband of in een groepsles. Dit in teamverband sporten mag echter alleen bij sportaccommodaties.
Inmiddels genieten we al van een aantal mooie, zonnige dagen en willen veel mensen er op uit. Ook
binnensportverenigingen zullen wellicht weer de mogelijkheden voor het buiten sporten gaan verkennen.
In het kader van de voorgenomen verruiming hebben wij de volgende verzoeken en adviezen:
•
Aan buitensportverenigingen: vriendelijk verzoek aan u om uw velden zoveel open te stellen voor andere
verenigingen als zij daarom vragen.
•
Voor binnensportverenigingen die een teamsport beoefenen: kijk of u buiten kunt gaan sporten en overleg met
de buitensportaccommodaties in uw dorp of u daar terecht kunt.
•
Organiseer als sportvereniging dus geen trainingen in teamverband in tuinen, parken of op openbare
grasvelden. Zoals de maatregelen nu zijn aangekondigd, is dit niet toegestaan.

03-01 mail: jaarverslag van de SWOGB, stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer
02-03 mail: uw aanvraag waarderingssubsidie 2021.
05-03 mail: agenda en toelichting voor het digitale Partneroverleg
08-03 mail: Uitnodiging 'Kom Erbij', bijeenkomst 30 maart
Overig:
Duo-fiets
Marion gaat hierover informeren naar mogelijkheden

5. Bouwteam nieuwe gemeente
We vormen voor elk dorp en/of wijk één bouwteam, dat bestaat uit 6-15 personen.

Het is de bedoeling dat de bouwteams zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede zijn van de
inwoners in je dorp/wijk.
Vraag om alvast over na te denken: wie zou jij kunnen benaderen om deel te nemen aan
het bouwteam?
De dorpsraad zal personen persoonlijk gaan benaderen.

6. Actielijst/ Stand van zaken AG’s:
Groen: Plannen ontmoetingsplaats/ plein liggen bij de gemeente. Het is wachten op
goedkeuring.

7. Rondvraag

