Dorpsraad Maashees
15-04-2021, 20.00u
Locatie: Digitaal
Notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 11-03-2021
4. Ingekomen stukken/ mededelingen
Mail:
15-3 De Luisterlijn: de Luisterlijn wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en is bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Dit kan
per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Dit wordt mogelijk gemaakt door 1500
vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten. Zie voor
alle info de website: https://www.deluisterlijn.nl/
18-3 Memo aan raad inzake KEA onderzoek:
Het Ministerie van Defensie zal in samenwerking met de gemeenten Venray en Gemert Bakel een
KEA-onderzoek te laten uitvoeren. De omliggende gemeenten worden via de COVM van de
ontwikkelingen en de uitvoering op de hoogte gehouden.
Het vorenstaande betekent impliciet dat de gemeente Boxmeer geen eigenstandig initiatief meer zal
nemen tot het doen van een MKBA-onderzoek.

23-3: uitnodiging voor een digitale bijeenkomst over het thema Windenergiebeleid. Deze is
komen te vervallen.
23-3 Informatie regiodeal
30-3 Sport en Corona – lokale spelregels in Boxmeer
De gemeente Boxmeer heeft lokale spelregels opgesteld voor zodat het voor iedereen
duidelijk is wat er in de gemeente kan met de huidige coronamaatregelen.
De spelregels zijn apart beschreven voor
·
De openbare ruimte
·
Buitensportaccommodaties
·
Binnensportsportaccommodaties
·
Commerciële sport
·
Onderwijs en kinderopvang.
Graag verwijs ik u voor alle informatie naar de website van de gemeente
Boxmeer: Coronavirus en sporten – lokale spelregels gemeente Boxmeer - Nieuwsberichten Inwoners - Gemeente Boxmeer.
31-03 Mail: Denk mee over het regionale gezondheidsbeleid en preventieakkoord in Land van
Cuijk. Een uitnodiging om mee te denken met het regionale gezondheidsbeleid en het
preventieakkoord in het Land van Cuijk. Samen maken we een plan voor gezondere en
gelukkigere inwoners in het Land van Cuijk. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een
steentje kan bijdragen. Meer info komt op de dorpsraadsite.
08-04 Hierbij informatie over de websites van de nieuwe gemeente Land van Cuijk die in de
lucht zijn. De informatie die te vinden is op onderstaande websites kunnen jullie gebruiken
op dorpswebsite, FB of in dorpsblad om jullie inwoners op de hoogte te houden.
Informatie bouwteams

Deze week zijn de eerste bouwteams gestart met hun 1ste bouwsessie, Vianen deed de aftrap
en Groeningen was de tweede in rij. De input uit de bouwteams en de voortgang en
ontwikkeling van de kernencv's zijn te volgen op het online
ontmoetingsplatform www.onslandvancuijk.nl.

5. Terugkoppeling WIU
6. Terugkoppeling overleg verkeerssituatie Havens
Terugkoppeling hiervan komt in verslagvorm op de site.

7. Partneroverleg
Regiodeal is mogelijk iets voor dorpsraad Maashees om zich verder in te verdiepen. Volgende
vergadering wordt dit geagendeerd.
Er wordt gekeken naar de toekomst van de wijk en dorpsraden.

8. Actielijst/ Stand van zaken AG’s:
Dorpstuin, het lukt de school dit jaar door corona niet om hieraan mee te werken. Meer
informatie hierover staat op de site en in het Maasankertje.
Groen: Onderhoud, er is nog geen nieuw contract vanuit de gemeente.
De gemeente heeft afgelopen periode nieuwe planten en bomen geplant in Maashees
Plannen plein/ontmoetingsplek zijn voorgelegd aan B&W. Het plan moet nog door de
gemeenteraad worden goedgekeurd.
Bouwteams zijn compleet, de groep is in afwachting op een uitnodiging.

9. Rondvraag

