
 

Dorpsraad Maashees   13-10-2022, 20.30u  Locatie: Plein 27 
 
Notulen 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Consulent Sociaal Beheer en Beleid, Ellen Kersten van Wonen Vierlingsbeek schuift 

aan. 
Vraag over toewijzing sociale huurwoningen wordt beantwoord. Is functie bekend bij 
huurders? Er is een oppluspakket aanwezig om de woningen aan te passen zodat er 
langer thuis kunnen blijven wonen. Oudere mensen bewegen om van een grotere 
naar een kleinere woning te gaan. Meer informatie 

4. Kerstverlichting (Jos ten Holder en Vera Berckmoes) 
Twee wensen: 

• Boom uitbreiden met wat extra strengen 
• Welkomstwoorden uitbreiden met verlichte boodschap 

 
Dorpsraad heeft extra budget uit leefbaarheidsbudget beschikbaar gesteld. 
 

5. Mededelingen 
6. Ingekomen stukken 

• 23-09-2022 RE Ellen Kersten Graag een kennismaking met de dorpsraad 
• 23-09-2022 Uitnodiging themabijeenkomst wijk- en dorpsraden op 17 

oktober 
• 26-09-2022 Persbericht Convenant Interventieteam Maas & Leijgraaf, zie 

bijlagen 
• 28-09-2022 FW aankondigingen energiecafe Maashees 

Veel belangstelling voor energiecafe. 
• 29-09-2022 Fwd: Burenmailing: vliegbewegingen oktober – 

Belevingsvluchten F-35 en oefening Basic Strike 
17 oktober Belevingsvlucht. Reactie mogelijk via link op dorpsraadsite. 

• 30-09-2022 Vragenlijst ten behoeve van nieuw erfgoed beleid 
Op website staat meer informatie 

• 03-10-2022 Brief over Dorps-Garage-Sale 
• 04-10-2022 t.a.v. Rob Goemans aardgasvrij wonen en energiebesparing 

Claudia Beckers-Maessen wordt uitgenodigd voor volgende vergadering 
• 06-10-2022 Persbericht erfgoed 
• 06-10-2022 FW: Herinnering: Doe mee met kern met Pit en ontvang 1.000 

euro! 
• 06-10-2022 Samen Sterk voor de zorg van de toekomst 
• 07-10-2022 Fwd: Informatie over de belevingsvluchten F-35 
• 10-10-2022 Vooraankondiging evenementen 2023 



• 11-10-2022 Persbericht: fietsverlichtingsactie middelbare scholen Land van 
Cuijk 

• 11-10-2022 Schoolmoestuin 
• 12-10-2022 Brainstormsessie over informatievoorziening van gemeente 

Land van Cuijk 
 

7. Vorige notulen (vergadering 22-09-2022) 
8. Actielijst 
9. Bespreekpunten 

• Leefbaarheidsbudget duofiets (Marion) 
150 euro extra voor de duofiets 

• Vacature voorzitter/nieuwe leden (allen) 
• Uitreiking kernencv’s, waaronder ook die van Maashees 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
De volgende vergadering is op donderdag 10 november 2022 


