Stichting
Dorpsraad Heythuysen
Notulen 34e vergadering van de Dorpsraad Heythuysen op 8 maart 2012.
34.1

De vergadering wordt door waarnemend voorzitter Harrie Voermans geopend om 20.15.

34.2

Notulen van de 33e vergadering.

- De kwestie van de rondslingerende pizzadozen e.d. in het dorp. Wat dit betreft wordt
besloten hiervan een actiepunt te maken en dit continue te evalueren.
- Het wekt bevreemding dat niets van de Provincie vernomen is als reactie op onze brief
aangaande de rotonde op de Walk, Zelfs is geen ontvangstbevestiging ontvangen. Joris Snoeren zal
Harrie de naam van een contactpersoon bij de Provincie doorgeven.
 Er zal bij de Provincie worden ge-informeerd.
Aangaande de Goede Doelen Heythuysen wordt aangegeven dat door middel van een
tweetal brieven de inwoners op de hoogte gebracht gaan worden. De brieven zullen ook op
de web-site van de Dorpsraad Heythuysen worden geplaatst.
-Een lid van de dorpsraad heeft moeite met de hoge salarissen van het management van de
verschillende fondsen en is van mening dat daar tegenop getreden moet worden. Dit is
echter geen zaak voor de plaatselijke Goede Doelenclub en de Dorpsraad. Hier kan de
politiek voor worden ingeschakeld.
- Met betrekking tot de fietsenstalling bij café Den Hook wordt van gemeentewege
medegedeeld dat er nieuw beleid te verwachten is. De BOA’s krijgen een andere
bevoegdheid.
 Momenteel geen actie. ( centrumplan).
-

De 60 km-zone op de Heide/Hollander zal in fases worden ingevoerd.

-

Betreffende de aanleg van glasvezel in het buitengebied deelt de gemeente mee dat als zich
clusters van bewoners melden, Reggefiber zal bekijken wat de kosten zijn en een offerte
uitbrengen.
 Geen directe actie, ondersteunen van individuele acties door bewoners.

34.3

Ingekomen post en mededelingen

Op 22 maart is er een voorlichtingsavond door de politie Regio Noord over inbraakpreventie, Een
drietal leden zullen deze bijeenkomst bezoeken.
Op maandag 19 maart is een 3e bijeenkomst van Dorpen van de Toekomst. In
Baexheimerhof.
 Twee leden zullen hier naar toe gaan.

-

Speeltuintjes. Door de gemeente Leudal is een werkmap met aanvulling rondgestuurd,
Dorpsraad Heythuysen heeft deze niet ontvangen, hier zal alsnog voor gezorgd worden. Alle
speeltuintjes worden gerenoveerd om te voldoen aan de veiligheids-voorschriften.
 De voorzitter neemt contact op met de gemeente hierover.
-

34.4

Straatnaamgeving. In gebied Bevelanden II zou een straat genoemd kunnen worden naar
Guilliaume Derks, Ook zal een straat genoemd kunnen worden naar het vliegtuig dat
neergestort is nabij Achter het Klooster.: Lancasterstraat. De dorpsraad zal een motivatie
op schrift zetten om een straat te noemen naar de gesneuvelden bij de politieactie in
Indonesië in de jaren 1846 – 1949, mede naar aanleiding van een brief van een oud-strijder.
De gemeente Leudal benadrukt nogmaals de procedure dat de Dorpsraad als
verzamelorgaan functioneert en richting gemeente communiceert hierover.
Zwerfvuilactie.

De deelnamebereidheid binnen Heythuysen valt wat tegen. Buurtvereniging Vlasroot heeft zich
gemeld, alsmede enkele burgers. Ook cliënten van Bureau HALT worden ingezet. Twee leden zullen
op 10 maart aanwezig zijn namens de Dorpraad.
34.5

LimburgLab

Aan LimburgLab is deelgenomen door 2 leden van de dorpsraad. Ze hebben het als waardevol
ervaren. Er heeft een uitgebreide reportage in Dagblad De Limburger gestaan. Hoofddoel was: hoe
bereik ik ultieme binding binnen een dorp of kern.
34.6

Kermisbeleid

Enkele leden van de dorpsraad en de gemeente zullen in principe hier overleg over voeren. Het r van
ondernemerscollectief Heythuysen zal ook worden benaderd. Er wordt een idee aangedragen om
een kermisloop de ( laten) organiseren, hiervoor de AV te benaderen. De gemeente heeft
aangegeven dat met de kermisattracties meerjaren contracten zijn gesloten, dit als gevolg van een
brede inschrijvingsmogelijkheid. Er volgt nog overleg met de exploitanten.
Drie leden houden hierover contact met de gemeente.
34.7

Publicaties hondenoverlast.

Er staan in het Heitser Blaedje en Leudal Nieuws over twee weken verspreid, artikelen over de
hondenoverlast, in het bijzonder hondenpoep. We moeten proberen één lay-out hierin te krijgen.
Ons logo wordt niet afgedrukt ( afspraken ?!), maar we moeten wel met één en hetzelfde verhaal
komen en ondertekend met: Dorpsraad Heythuysen. Daartegenover staat dat de redactie van de
uitgever het recht heeft artikelen in te korten als hen dat zo uitkomt. Toch moeten we ze overtuigen
dat niet te vaak moet voorkomen, liever helemaal niet.
 Actie: allen.
34.8

Medewerking Omroep 3ML.

De lokale omroep 3ML wil best wat in samenwerking met de dorpraad doen. Bekeken moet worden
wat dit kan zijn.
 Twee leden zullen contact opnemen met Omroep 3ML.
34.9

Kleine Kernen Krant.

Van deze uitgave van de VKKL ontvangen we 1 exemplaar. Besloten wordt om via een link op onze
web-site deze digitaal voor iedereen leesbaar te maken.
34.10 Het voorzitterschap.
De voorzitter geeft aan tijdelijk ( max. een half jaar) een beetje gas te willen terug nemen. Andere
leden willen wat overnemen. Van geval tot geval bekijken wie wat gaat doen, Wel goed
communiceren.
34.11 Rondvraag
- De secretaris geeft aan te weinig reacties te krijgen als het gaat om bijeenkomsten, vergaderingen
enz. Men is het er over eens dat er wellicht bijeenkomsten zijn waar we niet naar toe kunnen gaan,
maar er moet wel teruggekoppeld worden en niet de secretaris “ er mee laten zitten”. Dus ook
reageren als men NIET kan !
- Kascontrole. Twee leden zullen de kascontrole uitvoeren en maken een afspraak met de
penningmeester hierover.
- Op tafel komt de reactie van een lid opmerking van een jongerenwerker als antwoord op een
vraag van of jongeren mee zouden willen doen met de zwerfvuilactie 10 maart : “ en wat staat daar
tegenover ?” Bij herhaling van zo’n opmerking toch weer in overleg met de jongerenwerkers gaan.
- Er komt een opmerking dat met de zaken ( klachten van inwoners, tips en aanbevelingen) die de
dorpsraad aandraagt niets tot weinig wordt gedaan. Straatverlichting, onderhoud wegen,
groenonderhoud om een paar voorbeelden te noemen. Er wordt aangegeven dat de
straatverlichting in de toekomst wellicht ’s-nachts zal worden gecontroleerd. Voorts wordt
opgemerkt dat privézaken ook door dorpsraadleden met wethouders en ambtenaren besproken
mogen worden. Echter als een onderwerp ook al door de dorpsraad onder de aandacht is gebracht
bij de gemeente, dit niet nog eens in een privé-gesprek moet worden aangehaald. Als alle zaken via
het bureau dorpsraden worden aangekaart zal steeds de juiste procedure worden gevolgd. Het kan
zeker niet zo zijn dat de Dorpsraad aan wethouders en ambtenaren opdrachten gaat geven hoe
zaken aangepakt moeten worden. Wil men dit dan zal dit via de politieke kanalen moeten gebeuren,
dus het aanspreken van b.v. fractieleiders van de raadsfracties.
34.12 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.40 uur en dankt
eenieder voor zijn/haar inbreng.



