
             

 

 

 

 

Notulen 47e vergadering op 18-12-2014  locatie Beek & Bos. 

Aanwezig waren:  Liesbeth Voermans, Pierre Jegers,  Ger Geurtjens, Sjang Reijnen. Math. 
Beijnsberger, Hub.Koolen. 

47.1 De secretaris heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

47.2 De notulen van de Burgercontactbijeenkomst van 4-9-2014 leverden de volgende 
opmerkingen op. 

- De Dorpsraad is voorstander van het verplaatsen van de weekmarkt  naar het gedeelte 
van de Dorpstraat vanaf de Schoolstraat tot aan de kruising Dorpstraat Stationsstraat, 
mits de juiste verkeersmaatregelen getroffen worden en de mening van de 
aanwonenden gehoord is. 

- Parkeren in vooral de Dorpstraat op het gedeelte bestemd voor voetgangers wordt niet 
minder, ondanks belofte gemeente dat er strenger gehandhaafd zal worden. Kennelijk 
moeten er eerst ernstige ongelukken gebeuren. Wij kaarten dit nogmaals aan bij de 
gemeente. 

- Wat is de bedoeling van het gebouw waarin voorheen de ABN-AMRObank gehuisvest 
was. Geen sieraad voor  het winkel- en horecagebeuren ter plekke.  Informatie halen bij 
de gemeente. De vergadering merkt op dat er signalen zijn onder de inwoners dat de 
plek van de nieuwe pinautomaat niet veilig zou zijn.  

- Reclameborden . Weinig verandering merkbaar hoewel we dit aangekaart hebben bij 
de gemeente en er herziening beloofd is. Nog maar een keer aankaarten. 

- Sociaal verkeer. Op 22 december zal de samenstelling van het bestuur van de 
Gecoördineerde Burenhulp bekend gemaakt worden en zal deze stichting aanvangen 
met haar werkzaamheden. Wij zullen acte de presense geven. 

- Ambulante jongeren. Er schijnt naar de Dorpsraad heeft vernomen een begin te zijn 
gemaakt met een vorm van particuliere inzet bij de begeleiding van jongeren in de 
Bomb, onder de naam Next Generation. Wij vinden dat positief en volgen belangstellend 
deze ontwikkeling.Wij vinden wel dat een particuliere constructie geformaliseerd dient 
we worden, wil men gebruik maken van toegekende overheidsgelden en dat er 
samenwerking dient te zijn met Synthese. 

- Wat de gladheid bestrijding betreft vinden wij met de aanwezigen op de bewuste 
burgercontactavond dat de gemeente duidelijker moet zijn over welk gedeelte zij voor 
haar rekening neemt en wat van de burger verwacht wordt. 

Voor het overige worden de notulen aangenomen. 

 Stichting Dorpsraad Heythuysen 



47.3 De heer Piet Jacobs. 

Aanwezig is de heer Piet Jacobs. In zijn functie van voorzitter van het bestuur van De 
Bombardon heeft hij gevraagd om een gesprek met de Dorpsraad.  De heer Jacobs 
schetst de problemen waarmee  het bestuur geconfronteerd wordt zoals, de 
vermindering en uiteindelijk beëindiging van de gemeentelijke bijdragen aan De 
Bombardon. Het slechte imago dat deze heeft binnen het dorp en de weinige geld 
opbrengende activiteiten.  Toegegeven wordt dat een groot deel van de kritiek terecht is, 
maar de heer Jacobs zegt toe dat daar aan gewerkt zal worden. De Bombardon zal meer 
een gemeenschapsonderkomen moeten worden dan een theater. Echter dan verwacht 
het bestuur ook dat de verenigingen ( liefst gezamenlijk) meer gebruik gaan maken van 
de voorziening. Er zal in 2015 in de Bombardon een Open Dag worden gehouden waar 
de verenigingen zich kunnen presenteren. Ook  wil men continue door presentatie 
binnenshuis de verenigingen gelegenheid geven zich aan het publiek voor te stellen, via 
de aanwezige beeldschermen.   De Dorpsraad voert aan dat er in Heythuysen een 
tweedeling is tussen de verenigingen die gebruik maken van De Bombardon en de 
verenigingen die een eigen verenigingslokaliteit hebben en dat dit ten nadele van de 
eerstgenoemde is, hetgeen de heer Jacobs bevestigd. Om het goede voorbeeld te geven 
zal de Dorpsraad Heythuysen haar vergaderingen voortaan in De Bombardon houden, 
mits er sprake een redelijk  kostenplaatje. De vergaderdatums worden zo spoedig 
mogelijk doorgegeven aan de beheerder. De vergaderingvoorzitter dankt tenslotte de 
heer Jacobs voor zijn uitleg en naar voren gebrachte meningen. 

47.4 Kermis 

De kermiscontracten van de Gemeente Leudal lopen in 2015 af. De gemeente wil € 
70.000 bezuinigen en dus de kermissen hervormen en herverdelen. Ook zal het 
particulier initiatief worden bevorderd. De Dorpsraad is van mening dat dit in 
Heythuysen een moeilijke klus zal worden om reden dat de bevolking van Heythuysen 
niet de homogeniteit bezit van andere kernen binnen Leudal. Het zal veel energie kosten 
om de burgers warm te krijgen voor een andere opzet van de kermis in Heythuysen. 
Overleg met de gemeente is in deze noodzakelijk. 

47.5 Plaatsen kerstboom 

Evenals voorgaande jaren vinden wij dat het jaarlijks plaatsen van een kerstboom niet 
tot de werkzaamheden van de Dorpsraad hoort. 

47.6 Burgerkrachtcentrale 

Twee afgevaardigden bezoeken de bijeenkomst van de Burgerkrachtcentrale, alleen is 
op dit moment niet bekend wanneer die zal plaats vinden. Secretaris vraagt na. 

47.7 Mededelingen 

Wim Prinssen heeft op grond van gezondheidsklachten medegedeeld dat hij zijn 
lidmaatschap van de Dorpsraad zal beëindigen. Wij vinden het jammer en zullen zijn 
inbreng en inzet  vooral voor de Goede Doelen missen. De secretaris zal onze dank 
vergezeld van een kleine attentie overbrengen.  

47.8  Burgercontactbijeenkomst. 



Burgercontactbijeenkomst. Indien haalbaar willen we in 2015 ( januari) een 2e 
burgercontactbijeenkomst organiseren. Nog een geschikte dag zien te vinden tussen het 
carnavalsgebeuren. 

47.9 Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

47.10 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten om 10.15 uur, met dank 
aan allen die aanwezig zijn geweest voor hun inbreng/ 

 

De volgende vergadering is op 29-1-2015 in De Bombardon. 

 

 


