Dorpsraad Maashees

17-03-2022, 20.30u

Locatie: Plein 27

Notulen
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
• 14 februari 2022 De bossen van Maashees
Rond de blokhut zal onderhoud worden gepleegd door hakploeg
• 16 februari 2022 AED sporthal Maashees
Via de jaarlijkse waarderingssubsidie van 250 euro wordt er subsidie verstrekt
voor het onderhoud aan de AED’s.
• 3 maart 2022 Uitnodiging overleg ontwikkelingen Vliegbasis De Peel op 6 april
6 april organiseert de gemeente Land van Cuijk hier een bijeenkomst over met
korte update
• 7 maart 19 maart Landelijke Opschoondag, doen jullie mee?
• 8 maart 2022 vragen dorpsraadvergadering Maashees 10 februari 2022
José Jacobs en Bouke de Bruijn krijgen rondleiding door dorp. Datum moet nog
worden vastgesteld
Er zijn tijdens de vorige vergadering de volgende vragen gesteld
- Vragen omtrent AED’s
- Maasstrandje
- Snelheidsbeperkende maatregelen Rieterweg
- Herbestemming kerk (aanpak parkeerplaatsen en indeling mb.t. erfgrenzen
• 8 maart 2022 4 mei herdenking
• 8 maart 2022 AED Maashees
AED wordt geplaatst bij fam. Linssen Op den Bosch
• 11 maart 2022 Voortgang proces WIU 2022
Vertraagd door nieuwe gemeente
• Kernencv aangeboden aan gemeente
• 12 maart 2022 AC Info over gebruik blokhut en school
• Er is door de kermiscommissie een aanvraag gedaan uit het leefbaarheidsbudget
voor kermisactiviteiten
• 16 maart 2022 Vraag vanuit de kermiscommissie
Botsauto’s opbouwen
• 17 maart voorstel duurzaamheid in Land van Cuijk Zuid
Marion gaat hier naartoe
5. Vorige notulen (vergadering 10-02-2022)
Van de vorige vergadering (10 februari) zijn geen notulen gemaakt
6. Actielijst

7. Bespreekpunten
• Duofiets. Er zijn fondsen aangevraagd voor een duofiets, die zijn toegekend.
• Plein is aangeplant. Beregening is aangebracht
• Groen licht van de gemeente om parkeervakken sporthal aan te pakken.
Boomspiegels worden verruimd.
8. Rondvraag
• Nieuwe leden dorpsraad zoeken
• Dorpsverlichting vernieuwen? Budget aanvragen leefbaarheidsbudget.
9. Sluiting
De volgende vergadering is op donderdag 14 april 2022

