
 

Dorpsraad Maashees   08-12-2022, 20.30u  Locatie: Plein 27 
 
Notulen 

1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Beleidsadviseur Duurzaamheid en Milieu, Claudia Beckers-Maessen van de gemeente 

Land van Cuijk schuift aan. 
De gemeente Land van Cuijk is bezig met de warmtetransitie, het aardgasvrij maken 
van de gemeenten. Het is pionieren, we zijn zoekende hoe we het beste kunnen 
aanpakken. Men kan energiescans laten maken, vanuit het Rijk is er subsidie voor, 
maar inwoners worden geacht zelf dit betalen. Een paar huizen kunnen een gratis 
scan krijgen om als voorbeeld te dienen.  
Is het een gezamenlijk project of is het individueel? Een mogelijkheid is een 
warmtenet met als basis het water uit de Maas: aquathermie. Havens heeft mogelijk 
ook restwarmte. Ook zonthermie is door de gemeente onderzocht: in de zomer oogst 
je de warmte die je in de winter gebruikt. Boxmeer zoekt een pilotdorp om dit te 
starten. Mogelijk om contact te zoeken met gemeente als dit gewenst wordt. Er 
wordt een werkgroep gevormd om de mogelijkheden te onderzoeken. 

• Mededelingen 
-      Er komt weer bezoek van de gemeente Land van Cuijk: Willem Engbers en 
José Jacobs komen langs. 
- Kerstversiering is klaar. Dank aan het kerstversieringscomite. 

4. Ingekomen stukken 
• 3 nov. 2022 Oude schoenendoos 40 jaar 
• 3 nov. 2022 Persbericht noodfonds energiearmoede 
• 9 nov. 2022 Uitnodiging zwerfafvalbijeenkomst 26 november 
• 15 nov. 2022 WIU uitvraag wensen en knelpunten 2023 Wijk- en 

dorpsraden 
• 16 nov. 2022 RE AED Op Den Bosch 4 Maashees 
• 17 nov. 2022 Persbericht WIU 
• 21-11-2022 Herinnering Voorkom een boete en maak de UBO tijdig 

kenbaar 
• 21-11-2022 Overleg kermissen 
• 22-11-2022 Afvalkalender 2023 
• 24-11-2022 Handboek Kernendemocratie gemeente Land van Cuijk 
• 28-11-2022 Groenstrookje naast het huis 
• 28-11-2022 Samenwerkingsafspraken WDR-en 2022-2023 
• 28-11-2022 Aanvraag leefbaarheidsbudget 
• 01-12-2022 Persbericht Gemeente Land van Cuijk behaalt derde trede PSO 
• 02-12-2022 FW Uitbreiding wandelnetwerk in bossen Maashees en 

infobordjes 



• 06-12-2022 Elektrische laadpaal 
De vereniging gemeenschapshuis heeft al contact gehad met Bouke de Bruijn 
over een elektrische laadpaal op de parkeerplaats voor de sporthal voor zowel 
fiets als auto. Ook op WIU. 

• 06-12-2022 Nieuwjaarsontmoeting gemeente Land van Cuijk 
• 06-12-2022 FW Kermis in gemeente Land van Cuijk 2023 (en verder) 

Van der Salm blijft kermisorganisator voor volgend jaar. 
5. Vorige notulen (vergadering 10-11-2022) 
6. Actielijst 
7. Bespreekpunten 

• Sirenepaadjes 
Er heeft zich een vrijwilliger aangemeld voor de bosploeg. Dassenburcht moet 
ontzien worden en er moeten wat minder paden komen. Knooppunten 
uitbreiden met Sirenepaadjes. Duidelijk waar gewandeld mag worden. Wordt 
daarom ook in onderhoud meegenomen. Een plaatselijk ommetje voor 
Maashees. Plattegrond moet ook worden geactualiseerd. 

• Subsidie Kernendemocratie 
Agendapunt komt volgende keer terug 

• WIU 
Uitvraag is gedaan voor Werk in Uitvoering. 

8. Rondvraag 
• Kerststal is weer opgebouwd in de Lichtkapel 
• Op kerstavond activiteit in het Hofke 

9. Sluiting 
De volgende vergadering is op donderdag 12 januari 2023 


