Jaarvergadering 2021

Dorpsraad

30 september 2021

Locatie: Plein 27
Aanvang: 20.30u

Notulen
1. Opening
Voorzitter Rob opent de vergadering:
Iedereen van harte welkom op onze jaarvergadering 2021
Ik hoop dat we het komende jaar gewoon alle vergaderingen hier in Plein 27 kunnen doen. En dat we net zo veel
resultaten kunnen boeken als afgelopen jaar.
Als ik door Maashees fiets of loop en ik zie het bijenhotel met het gemaaide en daarna prachtig tot bloei gekomen
veldje, dan denk ik “gaaf man, dat we dit allemaal met de dorpsraad en de hulptroepen hebben bedacht en
gemaakt”.
Ga ik verder langs Havens dan vind ik het nog steeds een hoge silo maar heb ik toch goede hoop dat de
communicatie tussen de buurt de dorpsraad en Havens in de toekomst soepeler kan verlopen. Het kan, hebben
Jennifer, Nick en ik ervaren.
Kom ik langs het oude schoolplein de nieuwe ontmoetingsplek dan snap ik dat daar ineens veel huizen gebouwd
worden. Daar wil je wonen wat een prachtige plek. Wat wordt dat stukje, waar nooit iemand echt op lette, ineens
een van de mooiste plekjes van Maashees. Dankzij vele vrijwilligers, Anjo en inzet van onder andere de dorpsraad.
Moi man.
Effe tijd voor een biertje op de keigezellige kermis, al jaren op rij gaat de kermis in Maashees gewoon door. Niet
te stoppen maar dankzij een geweldige kermiscommissie in het leven geroepen door de dorpsraad gewoon
doorfeesten.
Op een plein waar dankzij de dorpsraad en de vrijwilligers alweer een grote puinhoop gemaakt is. Omdat dit de
volgende parel van het dorp gaat worden. Een onverzettelijk leger van vaak dezelfde vrijwilligers en mensen van
de Dorpsraad waar halen ze hun energie vandaan, misschien van de 2, 3, 400
Zonnepanelen op de schuren bij Linssen en Akkermans een initiatief van Daan, Jeroen en de dorpsraad.
En dit ziin de dingen die we zien.
Dingen die we niet zien zijn minstens net zo belangrijk, dingen regelen met de Gemeente, subsidies aanvragen,
vergaderen notulen maken, bellen, financiënregelen enz. enz. enz. enz. enz.
Dus als ik door Maashees fiets of loop en iemand vraagt wat doet zo’n dorpsraad eigenlijk. Dan zeg ik, best wel
veul! We doen het toch maar met z’n allen.
Ik vind het een gezellige fanatieke groep en ik ben er trots op dat ik er voorzitter van mag zijn.

2. Vaststellen agenda
3. Notulen 24-09-2020
De notulen is op de site terug te vinden:
https://www.dorpsraadmaashees.nl/upload/Notulen_JAARvergadering_Dorpsraad_24_sept_202
0.pdf

4. Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag Dorpsraad 2020-2021
Dit jaarverslag gaat over de periode september 2020 tot september 2021.
Door het jaar heen wordt u op de hoogte gehouden over gebeurtenissen in Maashees. De notulen van
dorpsraadvergaderingen en overige informatie via de dorpsraadsite.

Het afgelopen jaar heeft Corona een grote rol gespeeld in de leefbaarheid van Maashees. Dorpsactiviteiten
gingen met de daarbij geldende coronamaatregelen door of zijn helaas niet doorgegaan. Het verenigingsleven lag
grotendeels stil.
Toch heeft de dorpsraad zich, samen met vele vrijwilligerd, afgelopen jaar kunnen inzetten voor verschillende
doelen, activiteiten en onderwerpen die leven in het dorp. Deze zullen in dit verslag kort worden toegelicht.
- Het bijenhotel is geplaatst en het bloemenveld is ingezaaid. Hier hebben we een voorjaar/ zomer lang van
kunnen genieten
- Het schoolplein is geopend. De plannen voor de ontmoetingsplek en het plein zijn goedgekeurd en hier is
een start mee gemaakt.
- De jaarlijkse kerstverlichting is opgehangen en weer opgeruimd
- Contacten met Havens en omwonende m.b.t de overlast van met name de gevaarlijke verkeerssituatie.
Uiteindelijk met het resultaat dat de overlast flink is afgenomen
- WIU. De dorpsraad heeft knelpunten geïnventariseerd. Bewoners konden meedenken en eventuele
knelpunten doorgeven aan de dorpsraad. De gemeente bekijkt jaarlijks wat ze hiervan kunnen en willen
realiseren. Enkele voorstellen vanuit Maashees worden op dit moment uitgevoerd en of bekeken hoe dit
te kunnen bewerkstelligen. Zoals de bermen ophogen (Hogeweg), het Dorpsplein/ ontmoetingsplein en
snelheidsmaatregelen Rieterweg
Directe klachten m.b.t. Maashees verkeer, orde, veiligheid, vanuit dorpsbewoners kunnen doorgegeven
worden via de app ‘mijn gemeente’
- Afgelopen jaar is het werken aan de dorpstuin samen met de basisschool kinderen wederom niet
doorgegaan. Dit vanwege de Corona maatregelen en de schoolontwikkelingen na de Corona
thuiswerkperiode.
- De werkgroep groen zorgt het hele jaar door voor het maaien en snoeien van verschillende plekken in
Maashees.
- De Kermis kon toch doorgaan dit jaar, al was het in een afgeslankte versie. De Kermiscommissie blijft hier
actief in samen met de dorpsraad.
Wat staat nog in de planning
- Er is een bouwteam gevormd om mee te praten en denken over Maashees in de nieuwe gemeente. De
eerste bijeenkomsten is volgende week.
- Bijeenkomst over het nieuwste bestemmingsplan. Deze bijeenkomst is meerdere malen niet doorgegaan.
Momenteel ligt de vraag bij de gemeente om met een nieuwe datum te komen
- Een moment om alle vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan de dorpsactiviteiten vanuit de
dorpsraad en hun bijdrage aan o.a. de welkom borden, shenhutte, bijenhotel….
Het leefbaarheidsbudget is nog niet volledig toegekend. De ingekomen aanvragen worden een eerstvolgende
vergadering geagendeerd.
De dorpsraad zal zich ook komend jaar weer blijven inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in het dorp.

5. Financieel Jaarverslag van 2020
Mario licht het financiële jaar 2020 toe.
Aandachtspunt: Wie is de AED-verantwoordelijke? Dit i.v.m. controle en onderhoud AED.
Theo informeerd laat het Rob weten.

6. Rondvraag
-

Marion geeft bij de school aan dat school contact kan opnemen met de dorpsraad over de
verkeerssituatie voor de school.
Zijn er mogelijk vrijwilligers die Marion kunnen helpen bij de aanvraag voor de duo-fiets?
Het strand-plan. Er zullen nieuwe banken worden geplaatst.
2 personen benaderen voor mogelijke overname secretariaat.
12 oktober, partneroverleg zuid. Marion zal hier aansluiten.
23 oktober: feest van de burgemeester!

7. Sluiting

