
        

 

 

 

 

Notulen 74e vergadering op 28-3-2019 locatie De Bombardon,    

Aanwezig waren: , Liesbeth Voermans,   Ine Ullings,  Hub.Koolen, , Monique Veugen ,   
Harrie Voermans.   Math. Beijnsberger.  Karin van de Plas en Anja van Naoberzorg 
Roggel. ( gedeeltelijk).                                     

74.1 Opening 

Plaatsvervangend voorzitter Harrie opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom.   

Toegevoegd agendapunt: De dames van Naoberzorg Roggel deden uit de doeken hoe 
Naoberzorg werkt. Er zijn nu al een aantal kernen binnen Noord- en Midden Limburg 
waar dit project draait. De kern is een groep vrijwilligers die verschillende 
bevolkingsgroepen , ouderen, hulpbehoevenden, personen met lichamelijke / geestelijke 
handicaps, meehelpen problemen op te lossen. Het werkvlak zijn maatschappelijke  
problemen waar een Burenhulp, ouderenvereniging, huisartsen e.a. ,niet op in kunnen 
spelen. Te denken is aan vereenzaming, hulpbehoevend e.a.  Onder de noemer “Kom op 
de soep én in beweging “ wordt opgestart.  Dorpsraad Heythuysen wil meehelpen zo’n 
project in Heythuysen op te starten, Monique neemt contact op met Karin van de Plas.  
Nadere inlichtingen : karin@naoberzorgnederland.nl. 

74.2 Notulen van de vergadering van 17-1-2019. Deze worden goedgekeurd zonder op- 
of aanmerkingen. 

Naar aanleiding van deze notulen :  

- Van de werkgroep St. Maartensfeest is geen reactie ontvangen. 

- Het centrumplan heeft blijkbaar weinig prioriteit, we hebben niets meer vernomen. 

74.3 Hert veur Limburg. 

Een afvaardiging van deze instelling wilde aanvankelijk deze vergadering bezoeken, 
maar hebben zich afgemeld om reden dat ze zelf vergadering hadden op deze datum. 

74.4  Visvijver nabij Kerrehof. Namens de dorpsraad is Math. bij de officiële start van de 
renovatiewerkzaamheden geweest. 

74.5 Centrumplan.  Verslag van laatstgehouden vergadering is nog niet bij de dorpsraad 
binnen gekomen. Liesbeth informeert bij BIZ of zij wellicht wel een verslag hebben 
gekregen. Twee ambtenaren houden zich van gemeentewege bezig met dit plan: De 
heren Bosmans en Schink, resp. buitendienst  en economisch beleid.  

 Stichting Dorpsraad Heythuysen 
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74.6  Kerstboom 

Monique onderhoudt de contacten met ondernemers en gemeente om op het eind van 
het jaar een en ander in goede orde te laten verlopen. 

74.7 Opschonen 

De dorpsraad zal zich actief inzetten en de volgende wegen voor haar rekening nemen 
op woensdag 3 april 2019, vanaf 9.00 uur: 

- Gedeelte van de Noorderbaan 
- Vrijkenstraat 
- Elisabethsdreef. 

74.8 Rondvraag 

Hoe nu concreet  met de Naoberhulpopstart om te gaan ? 

Monique neemt contact op met Karin en deelt dat met ons allen. We zullen wachten tot 
de bijeenkomst met wethouder Mart Janssen is geweest in de Bombardon, waarin uitleg 
wordt gegeven en we weten hoe de gemeente hierin staat. 

74.9 Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit Harry de vergadering onder dankzegging voor de 
inbreng van ieder. 

 

31-3-2019,  Hub.Koolen notulist. 

 

 Vergaderdatums 2019: 

17 januari;  28 maart ; 6 juni; 29 augustus; 24 oktober; 12 december. 

 


