
 

  

Notulen 37e vergadering op 30 augustus 2012 locatie Beek & Bos. 

Aanwezig waren Harrie Voermans, Hub Koolen, Wim Prinssen, Pierre Jegers, 

Math Beijnsberger. 

Afwezig Sjang Reinen en  m.k. Liesbeth Voermans. 

37.1 De plv voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

37.2 Notulen, notulen van de 36e vergadering worden goedgekeurd.. 

37.3 Ingekomen stukken,Uitnodiging 7 sept. hangjongeren work shop.  Raad 
informatie bijeenkomst 18 sept Baexem  2 personen van DRH gaan er heen. 
Uitnodiging maandag 24 sept. zwerfvuil 19.00 uur gemeentehuis. 

37.4 Station Baexem, is besloten om er helemaal mee in te stemmen en er alle mede 
werking aan te geven. 

37.5 Kermisloop gemeente vind het te vroeg, laten rusten tot januari wordt dan 
vervolgd. 

37.6 Speeltuin, kleine vorderingen, maar de gemeente maakt geen vooruitgang 
voorstel is om te stoppen hiermee maar willen toch nog één voorstel doen. 

37.7 Wim Biemans heeft een fles wijn en dank ontvangen ontvangen voor zijn inzet 
voor de dorpsraad. 

37.8 Leden werving, de dorpsraad stelt voor leden proberen te werven via de 
(Streekbode) Leudal nieuws, Er wordt een artikel gemaakt voor de website  en er is 
besloten om er geen leeftijd aan vast te koppelen iedereen is van harte welkom. 

37.9 Rotonde, 1e brief is afgewezen. De plv voorzitter maakt afspraak bij de 
gemeente om hoofd Bureau Dorpsraden uit te nodigen voor de volgende dorpsraad 
vergadering 25 okt. 

37.10 Rondvraag, De plv voorzitter stelt voor een beterschapwens  te sturen naar de 
burgemeester Arno Verhoeven. 

Omtrent de actie Goede Doelen  zijn er vragen van div. andere gemeentes ze  willen 
het ook invoeren, Rabobank is in brief  gevraagd om het niet te hoeven  betalen van 
73,50 per jaar, wacht af wat het resultaat wordt en komt er in okt. op terug. 

Er wordt een vraag gesteld over het in de Streekbode gepubliceerde voorstel van de 
gemeente betreffende de open stelling van de Schoolstraat. Details  afwachten . 

37.11 Sluiting vergadering 21.30 uur 

Volgende vergadering 25 oktober 

 Stichting Dorpsraad Heythuysen 



          

 

 


