Notulen 33e vergadering van de Dorpsraad Heythuysen op 19 januari 2012.

Toegevoegd is agendapunt 33.1-a: Ingekomen stukken.
33.1 OPENING .De waarnemend voorzitter opent de vergadering, met iedereen van harte welkom te
heten.
33.1-a INGEKOMEN STUKKEN
1. Nieuw maaiplan Gemeente Leudal
2. Brief van Maaike van Strijp ( bezoekerscentrum Leudal ) inzake bijeenkomst zwerfvuil op 8
februari 2012 om 19.00 uur in het gemeentehuis.
 Er zullen drie personen deze bijeenkomst bezoeken.
3. Mededeling van SV Heitse dat ze i.v.m. 90-jarig bestaan, feestvieren op 1-2 en 3 juni. Voor
kennisgeving aannemen, volgt een uitnodiging voor receptie dan zal deze bezocht worden.

33.2 NOTULEN 32e VERGADERING
De notulen van de 32e vergadering worden zonder opmerkingen goedgekeurd onder dankzegging
aan de notulist.

33.3 OMGAAN MET AFSPRAKEN
Alhoewel dit item in vorige vergaderingen al aan de orde is geweest wordt staande de vergadering
de afgesproken gang van zaken met betrekking tot het bezoeken van bijeenkomsten en het
uitvoeren van opdrachten vanuit de vergadering nog eens op een rij gezet.
-

Externe vergaderingen,overleggen en bijeenkomsten worden met steeds door minstens 2
personen bezocht.
Deze zorgen zelf voor vervanging als een van de twee verhinderd is.
De bezoekers maken een kort verslag van hun indruk(ken) van de bijeenkomst, dit los van de
notulen of verslag door de organiserende instantie.
Vervolg bijeenkomsten worden bij voorkeur door hetzelfde team bezocht.

33.4 AFSPRAKEN BIJ GEMEENTE LEUDAL
Niemand kan verhinderd worden om privé zaken met ambtenaren en/of wethouders ( raadsleden) te
bespreken. Belangrijkste kenmerk van privézaken is dat het een persoonlijk belang betreft. Is dat niet
het geval dan is er sprake van algemeen of dorpsbelang . Voor de gang van zaken in dat geval, zie het
voorgaande agenda punt 33.3. Persoonlijke gesprekken met burgemeester en wethouders op de
reguliere spreekuren worden beschouwd als privé, afspraken door minstens 2 leden van de
Dorpsraad Heythuysen met deze personen, dragen het karakter van overleg tussen Dorpsraad en
Gemeente. Dit is ook van toepassing op contacten met beleidmedewerkers. Deze opvatting en gang
van zaken wordt nog eens schriftelijk medegedeeld aan het Bureau Dorpsraden.
 De secretaris geeft dit door aan Bureau Dorpsraden
 2 personen van de Dorpsraad maken een afspraak bij de gemeente om te spreken over de
manier van handhaven in het bijzonder in de winkelstraten.

33.5 OVERLAST PIZZERIA SPHINX
De vraag is of die overlast door bezoekers van genoemde pizzeria is, of dat dit gebeurt door jongeren
die ’s-nachts pizza’s e.d. bestellen ( bijv. in Roermond ) en de verpakking laten rondslingeren.
Misschien is het een bijdrage tot een oplossing als er grotere of meerder afvalbakken worden
geplaatst. Meenemen naar het overleg betreffende handhaving. ( zie vorig punt).

33.6 BIJDRAGE INZAKE HONDENPOEP
De auteur heeft gevraagd om er kritisch naar te kijken. De bedoeling is om het daarna op de website
te plaatsen en in Leudal Nieuws te publiceren. Waarschijnlijk is er een landelijke actie op komst
betreffende dit onderwerp ( ook met medische aspecten: COPD enz.). Op de agenda van de
volgende vergadering plaatsen.
 Eventueel eerder via E-mail reageren naar de auteur. ( en anderen).

33.7. VOORTGANG BRIEF PROVINCIE INZAKE ROTONDE WALK
De op de vergadering uitgedeelde versie 2 is ontstaan na gesprek met Peter Stevens van Gemeente
Leudal. Zijn zienswijze en adviezen zijn ook hierin verwerkt.
 Ieder wordt verzocht nogmaals kritisch te kijken naar deze brief. Opmerkingen vóór 1
februari 2012 rechtstreeks naar de opsteller. Daarna gaat de brief naar de geadresseerden.
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33.8 VOORTGANG PROJECT GOEDE DOELEN HEYTHUYSEN
De voorzitter van de plaatselijke afdeling van Goede Doelen deelt mee dat alle voorbereidingen
afgerond zijn. De totale opstartkosten van rond 2000 Euro zijn door sponsoring, schenking of
subsidiëring opgevangen. In maart verschijnt in Heythuysen en introductiebrief en in mei wordt er
daadwerkelijk uitvoering aan gegeven.

33.9 VERGADERDATUMS 2012
De volgende datums worden vastgelegd: 1 maart, 26 april, 7 juni, 26 juli, 13 september, 25
oktober en 13 december.

33.10 CONTACT MET ONDERNEMERSVERENIGING
Het valt niet te ontkennen dat er een zekere mate van verloedering in de kern Heythuysen plaats
vindt.
Taken die de eerder door de ondernemers werden opgepakt worden niet voortgezet
( geluidsinstallatie). Ook het kermisgebeuren is onderwerp van ongenoegen. Wellicht moeten we de
organisatoren van het pleingebeuren met carnaval vragen om mee de kermis te organiseren. Ook
gesprekken met de kermisexploitanten zouden kunnen helpen.
 Datums opvragen bij gemeente. En buurtcoördinatoren vragen. ( na carnaval).
33.11 RONDVRAAG.
- Er wordt gemeld dat bij café Den Hook, fietsen zodanig in het aanwezige fietsenrek worden
geplaatst dat de doorgang over het trottoir belemmerd wordt en voetgangers over de rijweg moeten
lopen, tevens is de voetgangersoversteekplaats gedeeltelijk geblokkeerd.
- Er wordt aandacht gevraagd voor de gebrekkige constructie/installatie van het 60-km traject op
Heide-Hollander. Nagegaan moet worden of het correct is dat er geen herhalingsborden hoeven te
staan, dat de onderbroken belijning aan de wegkant voldoende is. Ook graag meer controle en
handhaving in het buitengebied.
- krijgt het buitengebied óók (glasvezel)kabel ? Navragen bij Reggeafiber.
33.12 SLUITING , De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
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