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Notulen 35e vergadering  van de Dorpsraad Heythuysen op 26 april 2012. 

35.1 De vergadering wordt door waarnemend voorzitter Harrie Voermans geopend om 20.15. 

35.2       Notulen van de 34e vergadering. 

               De notulen worden unaniem goedgekeurd.     

 

35.3       Ingekomen post en mededelingen  

Er is een verslag binnengekomen van het overleg dat is geweest tussen Progressief Leudal en de 

Dorpsraad Heythuysen op 24 maart 2012. 

 

35.4       Straatvervuiling 

Elk weekend wordt de omgeving van het oude gemeentehuis ontsierd door rondslingerende lege 

pizzadozen, Het blijken niet alleen dozen van de plaatselijke pizzeria te zijn maar ook uit bijv. 

Roermond.  De voorzitter  gaat op korte termijn met de eigenaar van Sfinxs praten en wellicht daarna 

met de gemeente. ( meer afvalbakken). 

 

35.5     Parkeren in centrum. 

Te vaak staan auto’s o.a. in de Dorpstraat  geparkeerd op het gedeelte van de weg dat voor 

voetgangers bestemd is, gevolg is dat deze moeten uitwijken naar de rijbaan met alle risico’s van 

dien.  De voorzitter heeft kaarten gekregen van de gemeente om deze in echt gevaarlijke situaties bij 

de betreffende auto’s achter de ruitenwissers te stoppen. ( geldt trouwens voor alle leden van de 

dorpsraad ). 

35.6     Missiekapel 

Op 12 mei zal de missiekapel in gebruik worden genomen als kunsttempel. 

35.7      Windmolenpark 

Op 1 juni a.s. is er in Neer ( Lokatie Ria Joosten)een symposium over energie en milieu. Wordt voor 

kennisgeving aangenomen. 

35.8     Uitvoeringsprogramma GVVP. 

14 mei is hierover een bijeenkomst . Deze bijeenkomst zal door enkele leden bezocht worden 
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35.9     Dodenherdenking 

De gemeente Leudal wil de organisatie van de Dodenherdenking op 4 mei overdragen aan de 

dorpsraden, in enkele kernen is dit al jaren de gang van zaken. We willen als DR voor 2013 in beraad 

houden. 

35.10    PR-aspecten 

Wellicht is het nuttig om de burgers een beeld te geven van  de samenstelling van de DRH. Misschien 

een foto van de leden  op onze website. 

35.11   Rotonde op de Walk 

Ofschoon we een afwijzend antwoord hebben ontvangen van de provincie, willen we het er niet blij 

laten. We zullen een nieuw schrijven richting de verantwoordelijke provinciale besturen zenden 

waarin hun argumenten kritisch zullen worden beantwoord. 

35.12   Speeltuinbeleid 

De wensen van de groepen die geinteresserd zijn, zijn verzameld en bij de gemeente ingediend. Deze 

zal contact opnemen met de leveranciers, die op hun beurt uitleg zullen komen geven over de 

mogelijkheden ( ongeveer medio juli 2012). 

35.13  Rondvraag. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

35.14. Sluiting.  De waarnemend voorzitter sluit vergadering onder dankzegging van de geleverde 

inbreng.   

        

 

 

 

 


