
       
      

Notulen 45e vergadering op 2-4-2014  locatie Beek & Bos. 

Aanwezig waren:  Liesbeth Voermans, Pierre Jegers, , Wim Prinssen . Ger Geurtjens, 
Sjang Reijnen. Hub.Koolen. 

45.1 De secretaris heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

45.2 De notulen van de 44e vergadering worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd. 

45.3   Jac. Janssen van Wonen Limburg, met meer dan 130 woningen in Heythuysen 
krijgt het woord.  Na een uitgebreide uiteenzetting  betreffende de activiteiten van WL, 
welke zich over veel maatschappelijke thema’s uitspreiden komt de vraag: wat kan WL 
voor Heythuysen betekenen ?  Omdat het bouwvolume dat in het verleden noodzakelijk 
was verminderd kan worden wil  WL op sociaal vlak meer betekenen voor de 
gemeenschap Heythuysen. Voorbeelden van activiteiten in andere kernen zijn: het 
gebouw van Jong Nederland in Grathem, de Nassauerie aldaar met gezamenlijkeetpunt, 
het financieel ondersteunen van een kookcursus voor alleenstaanden e.d.  Sociale 
woningbouw zal in de toekomst meer geschieden in de richting van ( al of niet prefab ) 
een tijdelijk karakter  van de woningen. Dus zoekt WL naar mogelijkheden om mee te 
helpen de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Desgevraagd beaamde Jac. Janssen 
dat het financieren van een JOP in heythuysen zeker tot de mogelijkheden behoort 
evenals het bevorderen van de continuiteit van het jongerenwerk als straks de zorg 
overgaat van Proteion/Punt Welzijn naar Synthese ( per1-7-2014). Besloten word 
contact te onderhouden met WL i.q. Jac. Janssen. 

45.4 Veiligheidbeleid ( n.a.v. enquete) 

Belangrijke punten voor ons als dorpsraad: 

- De snelheid op de wegen in het buitengebied. 
- De parkeervoorzieningen in het centrum ( volume en toegankelijkheid) 
- Het foutief parkeren in de Dorpstraat ( op het gebied bestemd voor voetgangers) 
- Controles op de schoolroutes. 

In dit alles kan VVN onze partner zijn. 

45.5 De DOL-vergadering op 23 april in Haelen zal bezocht worden door enkele 
personen van de dorpsraad. 

45.6 Er is twijfel over het doorgaan van de bijeenkomst over Burgerkracht 10 juni in 
Haelen. Indien het doorgaat zullen we zeker aanwezig zijn. Volgende vergadering 
bespreken. 

45.7 Er worden nieuwe vergaderdatums vastgelegd aangezien gebleken is dat niet 
iedereen op woensdag aanwezig kan zijn. 

22 mei ; 31 juli ; 4 september ( Burgerinloopavond); 30 oktober; 18 december. 

 Stichting Dorpsraad Heythuysen 



45.8 AV Leudal heeft de dorpsraad gevraagd te assisteren bij de Kermisloop 2014/ 
Vragen wat AV Leudal van ons verwacht.  We zullen kontakt opnemen met AV Leudal 
hierover. We kunnen wel helpen met de dranghekken ophalen en retourneren. 

45.9 Rondvraag. 

Opgemerkt wordt dat de opschoonactie 2014 niet erg professioneel was georganiseerd. 
Dat moet volgende keer beter ! (Kontakt opnemen!) 

Er wordt het spaarpotje getoond dat in 2014 uitgedeeld wordt aan de inwoners zodat er 
gespaard kan worden voor de Goede Doelen. 

45.10 De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur. 

H.K. 

 

 


