
                                                                        

Jaarvergadering 2022 19 oktober 2022  

Notulen  

Dorpsraad Locatie: Plein 27 Aanvang: 20.30u  

 

1. Opening 
Voorzitter Rob opent de vergadering: 
 
Welkom op de Jaarvergadering van de dorpsraad 2022 

Deze avond moet ik beginnen met Piet Ermens. Piet ik zie hem zo zitten op de vergaderingen altied in 
zien colbert in mien gedachten in ieder geval altied unne stropdas. Bijna kloar… Piet gej nog iets vur 
de rondvroag. 
Nou… en dan kwam dur nog een heel epistel over ut gras bej de benkskus van de vijver. Ut hai wat, ik 
mis det. 
Piet zal gemist worden dur de plentjes en de hegskus ien Muzes, de bumpkes op ut plein, ut stukstke 
bluumkes bej de Jorisstroat, de schol ut onderhoud van de moestuin, de heg achter ut 
heilighartbeeld die geknipt ot worre mar nie te hoog of te leeg, wie mot det nou bej houwe. Ja ut zal 
allemaal opgelost worden. Mar we zullen um missen. Het hele dorp en alle verenigingen. 

Maar we gaan dus verder, dat wil zeggen: 
Joop en ik stoppen, Joop stopt inmiddels voor de tweede keer en vindt het goed zo, nadat hij zich 20 
jaar voor Maashees heeft ingezet. 
En Joop het is zeker goed zo, 20 jaar dorpsraad ik vind het met een applaus mager betaald. Maar we 
hebben een strenge penningmeester. Maar toch Joop bedankt. 
Dan de voorzitter. De afgelopen 5 of 6 jaar voorzitter zijn van de dorpsraad, is mij reuze meegevallen. 
In mijn ogen, is het goed gegaan. Hebben we veel vergaderd dus ook veel besproken. En we hebben 
dus best veel bereikt dus ik ben dik tevreden. Vooral over de mensen waarmee we het allemaal 
gedaan hebben, de vele vrijwilligers maar zeker ook de leden van de dorpsraad. Top bedankt! 

Jos wordt na vanavond de nieuwe voorzitter van de dorpsraad. 
Jos is inmiddels gepokt en gemazeld in de dorpsraad, en mag deze leuke taak overnemen. 
Jos alle succes gewenst, en ik ga ervan uit dat jij de vergaderingen minder chaotisch maar zeker zo 
gezellig kan leiden, als dat ik het heb gedaan. Als er ooit iets gedaan moet worden voor Maashees 
wat niet al te technisch is, bel mij, ik kom. 

2. Vaststellen agenda  



3. Notulen 30-09-2021  

De notulen zijn op de dorpsraadsite terug te vinden:  

https://dorpsraadmaashees.nl/wp-
content/uploads/2022/05/Notulen_jaarvergadering_dorpsraad_30_dec__2021.pdf 

De notulen van de jaarvergadering van 30 september 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2021-2022 
 
Jaarverslag Dorpsraad 2021-2022 
Dit jaarverslag gaat over de periode oktober 2021 tot oktober 2022. 
Door het jaar heen wordt u op de hoogte gehouden over gebeurtenissen in Maashees. De notulen 
van dorpsraadvergaderingen en overige informatie worden op de dorpsraadsite gepubliceerd. 
Afgelopen jaar ontstond er een probleem met de dorpsraadsite. De websitebeheerder hield er mee 
op. Gelukkig was er in het buurdorp een beheerder die het wel over wilde nemen en de website 
werd vakkundig nagebouwd en was al snel weer up and running! 

Op 23 oktober 2021 was het afscheidsfeest van burgemeester Van Soest. Hij maakte een tour langs 
alle Boxmeerse kerkdorpen en deed daarbij ook Maashees aan. In Maashees werd voor zijn afscheid 
gekozen voor een feest in Plein 27 met optreden van een band. 
 
Helaas was er ook treurig nieuws. Piet Ermens die al sinds mensenheugenis, volgens hemzelf al meer 
dan 30 jaar, met tussenpozen zitting heeft gehad in de dorpsraad van Maashees is ons afgelopen 
zomer ontvallen. In de dorpsraad, maar ook op vele andere plekken van Maashees, klinkt de 
verzuchting: “Maar dat deed Piet altijd”. Piet, jij stond altijd voor ons klaar, we missen je heel erg! 

Het afgelopen jaar 2022 heeft Corona gelukkig een minder grote rol gespeeld in de leefbaarheid van 
Maashees dan in 2021. Toch gingen eind vorig jaar en begin dit jaar dorpsactiviteiten door de daarbij 
geldende coronamaatregelen niet door. Toch heeft de dorpsraad zich weer samen met vele 
vrijwilligers, afgelopen jaar kunnen inzetten voor verschillende doelen, activiteiten en onderwerpen 
die leven in het dorp. Deze zullen in dit verslag worden toegelicht: 

• De jaarlijkse kerstverlichting is opgehangen en weer opgeruimd. 
• Werk in uitvoering (WIU). De dorpsraad heeft in november 2021 weer de knelpunten in de 

ruimtelijke ordening geïnventariseerd. De gemeente bekijkt jaarlijks wat ze hiervan kunnen 
en willen realiseren. Zo zijn de bermen opgehoogd (Hogeweg), is het Dorpsplein en 
ontmoetingsplein aangelegd en er is een drempel in de Rieterweg aangelegd. Directe 
klachten m.b.t. verkeer, orde en veiligheid, kunnen door dorpsbewoners worden 
doorgegeven via de app ‘mijn gemeente’. 

• Gebiedsmakelaar Jose Jacobs en wethouder Bouke de Bruijn zijn rondgeleid door het dorp. 
• Het leefbaarheidsbudget is toegekend aan de verbetering van het plein, de duofiets, de 

kinderkermis, nieuwe decemberverlichting en de Zonnegroet. 
• De ontmoetingsplek met beweegtoestellen en jeu de boulesbaan zijn afgemaakt. Er wordt 

ook al volop gebruik van gemaakt van de jeu de boulesbaan. Ook de schommels zijn nu aan 
de haken bevestigd, waardoor er weer kan worden geschommeld als vanouds. 

• Daarnaast is het plein met zijn grastegels, beregening en uitbundige begroeiing opgeleverd. 
De hele zomer en herfst genieten wij al van de bloeiende planten en grassen. Even was er 



twijfel of de vrachtwagen met de botsauto’s wel door de doorgang zou passen, maar 
gelukkig is dat goed gekomen. Ook is er een watertappunt geplaatst op de hoek bij de kerk. 

• De Kermis is opnieuw weer doorgegaan dit jaar. De Kermiscommissie blijft hier actief in 
samen met de dorpsraad. 

• In september is de Duofiets Maashees opgeleverd door Melvin’s Tweewielers uit Oostrum. 
Samen met de gebruikers, fietsmaatjes, sponsors en bestuursleden van de 
Seniorenvereniging Maashees en de Zonnebloem Maashees is de duofiets feestelijk onthuld 
in Plein 27. Wat een week later samen met wethouder Willy Hendriks nog eens dunnetjes is 
overgedaan. De duofiets wordt nu volop gebruikt en voorziet in duidelijk in een behoefte. 

• Afgelopen jaar is het werken aan de dorpstuin samen met de basisschoolkinderen wederom 
voor het eerst sinds corona doorgegaan. 

• De werkgroep groen zorgt het hele jaar door voor het maaien en snoeien van verschillende 
plekken in Maashees. 

• De overleggen van de Dorpsraden Boxmeer Zuid zijn bezocht. 
• Er is een bouwteam gevormd om mee te praten en denken over Maashees in de nieuwe 

gemeente. Dit heeft in oktober geleid tot de oplevering van de kernencv Maashees. Deze zal 
door de nieuwe gemeente Land van Cuijk als uitgangspunt worden gebruikt voor nieuwe 
ontwikkelingen in Maashees. 

De dorpsraad zal zich ook komend jaar weer blijven inzetten voor het behoud van de 
leefbaarheid in het dorp.  

5. Financieel Jaarverslag van 2021 

Mario licht het financiële jaar 2020 toe. 

In het kader van de kernencv zal de gemeente Land van Cuijk nog extra geld doen toekomen. 

Rob Goemans doet volgend jaar de kascontrolecommissie, samen met Daan Reijnders. 

6. Bestuursoverdracht 

Jos van Kooij bedankt Rob Goemans voor zijn diensten. Rob Goemans draagt de voorzittershamer 
over aan Jos van Kooij. Joop Krant wordt ook bedankt voor zijn lidmaatschap van de dorpsraad. 

6. Rondvraag 

 Secretariaat is officieel overgedragen door Vera Berckmoes aan Marion Zijlema. 
 
Mario licht de organisatie van de Stichting Promotie Maashees toe. 

7. Sluiting 

Jos van Kooij sluit de vergadering. 
 
De volgende reguliere vergadering is op donderdag 10 november. 


