Dorpsraad Maashees
14-10-2021, 20.30u Plein 27
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 15-07-2021/ jaarvergadering 30-09-2021
4. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail
- 08-10 AED, Rob benaderd een dorpsgenoot.
Locatie buitengebied → Linssen. Jennifer communiceert dit naar de gemeente.
- 06-10 Hoorzitting Venray, dinsdag 19 oktober 2021 – 10.45uur- Snelheid op weg naar
Venray. Joop en Jennifer zullen aansluiten.
- 04-10 Lancering pagina Energietransitie op www.boxmeer.nl/energietransitie.
Binnenkort meer info hierover op de dorpsraadsite.
- M.b.t. Maasheser bossen/ Boswandeling 21 oktober. Vera benaderd een dorpsgenoor
voor terugkoppeling naar de dorpsraad.
- 30-09 papieren coronatoegangsbewijs → artikel hierover is te lezen op de site
- 30-09 Boekje Kijk
In de gemeente Boxmeer houdt de Kerngroep Dementievriendelijk Boxmeer zich bezig met diverse
zaken rondom dementie. De werkgroep zet zich in voor meer begrip voor mensen met dementie zodat
zij zoveel mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het gewone leven.
De afgelopen maanden heeft de werkgroep gewerkt aan het boekje "Kijk!". In het boekje komen
inwoners met dementie samen met hun naasten aan het woord. Daarnaast bevat het boekje
algemene informatie over de ziekte dementie en over ondersteuning bij de ziekte.
Het boekje komt op diverse plekken beschikbaar en mag gratis meegenomen worden door iedereen
die daar belangstelling voor heeft. Het is te vinden in onder andere de bibliotheken, gemeentehuis,
verzorgingshuizen, gemeenschapshuizen, boekhandel, diverse wachtkamers van fysiotherapeuten en
huisartsen etc. In de bijlage vindt u een digitale impressie van het boekje.
Wilt u graag een of meerdere boekjes ontvangen? Laat het ons dan weten. Mogelijk is het boekje ook
goed bruikbaar bij een activiteit die u organiseert. We hebben voldoende boekjes op voorraad, dus u
kunt ons altijd vragen om extra exemplaren. Mailt u hiervoor naar i-wl@boxmeer.nl.

-

28-09 verkeer; vragen m.b.t
Instellen éénrichting verkeer Raaijveldweg ( alleen van noord naar zuid ter voorkoming
van gevaarlijke inhaal manoeuvres via deze weg op verkeer Mgr. Geurtsstraat.
Een parkeerverbod voor vrachtwagens in de avond en nachtelijke uren (zoals dat in bijna
de gehele gemeente Boxmeer geld)
De dorpsraad zal dit inbrengen via de WIU.
- 22-09 de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) organiseert een aantal bijeenkomsten.
De Omgevingswet komt er aan! En dat verandert de zaak, omdat het kansen geeft voor
burgers om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de leefomgeving. Het is niet alleen meer
aan de overheid om met plannen te komen, maar aan iedereen.
In opdracht van de provincie Noord Brabant, gaat het Brabants BurgerPlatform in
samenwerking met o.a. Milieuvereniging Land van Cuijk hier mee aan de slag.

Het doel is om aan de nieuwe gemeenteraad een omgevingsvisie te presenteren voor het
hele Land van Cuijk.
De eerste bijeenkomst gaat over water. Gastspreker is Ernest de Groot, lid van het dagelijks
bestuur van Waterschap Aa en Maas.
Plaats: gemeenschapshuis De Jachthoorn in Sint Hubert. 21 oktober 2021. Aanvang 20.00
uur. Graag aanmelden bij omgevingswet@mlvc.nl
- 16-09 sportakkoord → zie dorpsraadsite
- Startbijeenkomsten regionaal gezondheidsbeleid LvC (2 digitale bijeenkomsten. 11 en 13
oktober)
- 08-09 inventarisatie jeugdverenigingen
- Overleg dorpsraden Boxmeer Zuid → dinsdag 12 oktober. Marion is hier geweest en zal
ons een volgende vergadering hierover informatie.
- Afscheid burgermeester (Maashees 23-10-2021) Komt allen!

5. Leefbaarheidsbudget
- Kermiscommissie (reeds toegekend)
- FBM’68. De dorpsraad laat dit aan FBM’68. → bestedingsdoel aangeven bij Mario
6. Actielijst/ Stand van zaken AG’s:
Hoe gaat het IBOR verder? Wie zou Piet zijn taken willen en kunnen overnemen
vanaf het nieuwe jaar?
Bouwteam: heeft de eerste bijeenkomst gehad, de tweede bijeenkomst volgt in
november. Het verslag zal t.z.t. worden gedeeld.
7. Rondvraag
Jennifer en Vera zoeken een datum voor het vrijwilligersfeest en het dorpsraaduitje.
Volgende vergadering is 11 november 2021

