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Notulen 71e vergadering op 30-8-219 locatie De Bombardon,  

Aanwezig waren: , Liesbeth Voermans,  Ine Ullings,  Hub.Koolen, ,  Monique Veugen , Bert 
Hanraths.  Harrie Voermans, Sjang Reijnen.  

71.1 Opening 

Liesbeth ( plaatsvervangend voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   

71. 2 Notulen van  17-5-2018 

Punt 70.8 1e alinea: Project met de bloembakken is niet doorgegaan vanwege de hoge kosten. 
Onderhoud van de baskets is overigens prima. 

Punt 70.8 4e alinea dient gelezen te worden als: .. we hebben €125 ontvangen van de gemeente 
voor het plaatsen van een kerstboom.. 

71.3  

-Wij hebben desgevraagd geen kandidaat voor de leiding van de DOL. ( vervanging Robert 
Martens). 

-De dorpsraad staat achter het voorstel om een kernenwethouder in te stellen. Liesbeth deelt dit 
mee aan de gemeente. 

- Jan Ullings zal de tekst voor de privacyverklaring voor de website  samenstellen. 

71.4  Reconstructie park. 

Het is stil hieromtrent, de dorpsraad zal zich voorlopig hier niet mee bezig houden, tenzij we 
worden benaderd. 

71.5 Handhaving 

Liesbeth heeft 4 juli een brief gestuurd naar wethouder Backus betreffende de handhaving, 
parkeerproblemen. Tot op heden geen reactie.  Gemeentelijk contactpersoon: Bas Majolee. 

71.6 Berichtgeving via VIA Leudal 

De bezorging laat te wensen over. Is dit bij de gemeente bekend ? 

71.7 “stukjes” in VIA Leudal. Mogelijke Items:  Handhaving, veiligheid, ruïne hofboerderij 
Dorpstraat,  

71.8 Kermis 

In tegenstelling tot eerdere berichten komt de kermis op 9 september toch op 2 lokaties ( kerk en 
plein Mauritzio ) Brandweer gaat uit van kapmaten i.p.v. grondmaten, te weinig doorgang voor 
hulpvoertuigen. Horeca werkt klaarblijkelijk niet samen. Weinig initiatief. 

 Stichting Dorpsraad Heythuysen 
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71.9 Publicaties 

FB lijdt aan bloedarmoede, jammer want is een goed publicatiemiddel. Ine wil  wel op zich nemen 
om wat meer continuïteit te krijgen. 

71.10  Rondvraag 

Liesbeth legt de situatie aangaande Frank Nieskens uit. Excuses werden niet  aanvaard, dan houdt 
het kennelijk op. 

Ine vindt dat we te veel ageren tegen de gemeente, we schijnen een slechte naam te hebben. Wij 
zouden meer de burgers moeten laten melden wat er mis is. Aanwezigheid van bijv. Vic. Pfennings 
zou trouwens ook veel goed kunnen doen. 

Harrie stelt tenslotte voor voor dat Monique voorzitter van de Dorpsraad Heythuysen wordt. 
Monique zegt hierover te willen nadenken. 

 

71.11 De plv voorzitter Harrie Voermans sluit onder dankzegging de vergadering. 

 

Volgende vergadering 18 -10-2018. 

6-8-2018 

Hub.Koolen notulist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


