
 

Notulen dorpsraadvergadering 8 oktober 2020, plein 27 
 

1. Opening 

 2. Vaststellen agenda 

 3. Ingekomen stukken/ mededelingen  

30-09 Terugkoppeling startbijeenkomst Participatietraject 2-9-2020  

29-09 begroting 2021  

28-09 Projectbord bijenoase  

Er is doorgegeven dat er niks op de borden hoeft 

24-09 11 verhalen boekjes gemeente Boxmeer BING 

Wordt nagevraagd bij MvR wat er met het geld gebeurd is van de boekjes, dit moet naar BING, M 
zorgt ervoor. 

 Nieuwe versie evenementenkalender 

8-10 prorail mail,  

Als er vragen zijn over dit onderwerp kunnen deze gesteld worden. Mail wordt op de site gezet, als er 
mensen vragen hebben kunnen ze deze stellen. 

 4. Terugblik jaarvergadering  

5. Terugkoppeling partneroverleg 5 oktober  

Joop is geweest, in de raadszaal, iedereen moest zich voorstellen en vertellen wat ze aan het doen 
zijn. Joop heeft dit toegelicht.  

De begroting is getoond. Er is 200.000 gereserveerd voor de entree verfraaiing van de dorpen. Dit 
wordt meegenomen in het overleg met wethouder. 

Overleg kernendemocratie, 1 maart wordt door de 2e kamer besluit genomen over de gemeente land 
van Cuijk.  

De postcoderoos werd enthousiast ontvangen door andere dorpsraden, werden meteen vragen 
gesteld hoe en wat. 

6. Bestemmingsplan Mail 23-09 Vragen over bestemmingsplan  

Er komt een uitleg over het bestemmingsplan, stukje komt op de site, dat mensen zich op kunnen 
geven om mee te gaan. Jennifer zorgt hiervoor. 

 

 

7. Gang van zaken dorpsraad (niet voor de notulen) 

8. Actielijst/ Stand van zaken AG’s:  



9. Rondvraag 

Marion:WIU: voor het einde van het jaar indienen 

Als volgende vergadering niet fysiek kan, dan evt. via Teams 

Jos: Het informatie bord over de maaspalen op de weg naar Geijsteren is geplaatst. 

Nick: Gesprek met gemeente over de ontmoetingsplaats,  er moet een begroting en plan ingestuurd 
worden. Gemeente is bereid om iets te doen, maar geven nog niet aan wat. A.s maandag is er weer 
een overleg over het dorpsplein, ook plan en begroting indienen hiervoor bij gemeente. 

 


