Notulen Jaarvergadering 2020
24 september 2020
Locatie: Plein 27
Aanvang: 20.30u

Dorpsraad Maashees

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen 26-09-2019 Deze zijn goedgekeurd.
De notulen is op de site terug te vinden:
https://www.dorpsraadmaashees.nl/upload/Notulen_Jaarvergadering_Dorpsraad_26-092019.pdf

4. Jaarverslag 2019-2020 Het jaarverslag is opgesteld en voorgelezen door Vera.
5. Financieel Jaarverslag 2019 Het financieel jaarverslag is goedgekeurd. Gisela van Boekel zal
volgend jaar de kascontrole samen met Sjors van Loon uitvoeren.

6. Maashees steekt de handen uit de mouwen:
- Schoolplein/ Ontmoetingsplaats/ speeltuin

-

-

De bedoeling is om alles te realiseren volgens plan. Er moeten nog subsudies binnen komen voor de
ontmoetingsplek. Er zal nog een gesprek met de gemeente plaatstvinden.
De voorkant moet ook nog gerenoveerd worden.
De planning is om 29 oktober om 13.00u de speelplein te openen in het bijzijn van Willie Hendriks.
Bijenhotel Deze is zover klaar dat deze geplaatst kan worden (bij de vijver).
Er zijn geen bloemen gezaaid vanwege de droogte. Dit zal opnieuw ingezaaid worden.
Welkomsborden Het idee is van 2017, de plannen zijn gemaakt in 2018. Het definitieve idee is
plan is medio 2019 tot stand gekomen en in juli 2020 is er gestart met het realiseren van het plan.
De Borden dit jaar nog worden geplaatst. De financiering is rond, hieraan heeft de dorpsraad, de
köpkesmert verenigingen en meerdere Maashese ondernemers een bijdrage geleverd.
Over een paar weken zullen de borden geplaatst worden.
Shenhutte De ‘oude’ Shenhutte is naar het oorlogsmuseum verhuisd. Deze is daar nog niet
opgebouwd. Er wordt histories onderzoek gedaan naar de ‘oude’ shenhutte.
De ‘nieuwe’ shennhutte wordt weer helemaal opgebouwd, de start is gemaakt. Nog enkele weken en
dan zal deze klaar zijn.

- Tillefooncelplein Het plein is verre van groen. In oktober is er een afspraak met de gemeente om
de plannen te bespreken het plein een mooie groene uitstraling te geven.

7. Nieuws rondom:
- De Kerk (de presentatie is uitgesteld, hier wordt u tzt over geïnformeerd) De kerk
is verkocht. Er zijn vergevorderde plannen om er in totaal 12 woningen maken. Wordt vervolgd.

- De goede doelen actie De actie is afgelopen jaar niet doorgegaan i.v.m. Covid-19. Momenteel
wordt er nagedacht hoe dit volgend jaar op een veilige manier te organiseren.

- De postcoderoos De postcoderoos is een regeling vanuit de belastingdienst voor mensen die
geen panelen op het eigen dak willen/ kunnen leggen en zo toch profiteren van 15 jaar lang
belastingvoordeel op energie.
De aansluiting wordt in week 41 gerealiseerd door Enexis. De panelen komen op de schuur bij T.
Akkermans en H. Linssen te liggen. +/- 30 gezinnen gaan hier gebruik van maken.
Gekeken wordt of er nog een officiëlle opening komt.

- Bestemmingsplan Maashees Het concept bestemmingsplan is besproken. Hier is in december
2019 een reactie vanuit de dorpsraad naar de gemeente gestuurd. Afgelopen maandag is dit
besproken met wethouder Stevens. Vanuit hier is de afspraak gemaakt om met een aantal bewoners
vanuit Maashees hierover verder in gesprek te gaan met de gemeente. Dit vooral om meer
duidelijkheid te krijgen over de inhoud van het bestemmingsplan.
Mocht je interesse hebben om hierbij aan te sluiten kan je dit melden bij de dorpsraad.

8. Rondvraag
De eerst volgende dorpsraadvergadering zal zijn op donderdag 8 oktober bij Plein 27 (20.30u)
Mocht je interesse hebben om de dorpsraad te komen versterken, wees welkom. Wil je eerst informatie
over wat het inhoud om bij de dorpsraad te zitten, dan mag je dit altijd vragen aan een van de
dorpsraadleden.

9. Sluiting

