Stichting Dorpsraad Heythuysen

Notulen 36e vergadering op 7 juni 2012
locatie Beek & Bos.

Aanwezig waren: Harry Voermans, Liesbeth Voermans, Pierre Jegers, Sjang Reinen, Wim
Prinssen, Math Beijnsberger. Hub Koolen
36. 1 Opening vergadering door de plv voorzitter en verwelkomt iedereen,
36. 2 De notulen van de 35e vergadering worden goed gekeurd door de leden.
36. 3 De Atletiek vereniging is uit genodigd voor een gesprek kermis- loop of trimloop te
organiseren met de kermis de atletiek vereniging wil er best aan mee werken maar vond
het niet meer haalbaar voor dit jaar en stelt voor het volgend jaar te organiseren. Er is ook
medewerking van de gemeente voor nodig hier een aantal punten 1) Verkeersregelaars
hoeveel, 2) Vergunning aanvragen bij de gemeente, 3) Winkeliers benaderen voor prijzen
en medewerking, 4) accommodatie voor het omkleden van ± 200 deelnemers. Komen er op
een later tijdstip op terug.
36. 4 Ingekomen stukken 1. Uitnodiging sportieve teams. Wordt voorkennis neming
aangenomen. 2. VKKL café wordt ook voorkennisneming aangenomen. 3. Naamgeving
openbare ruiten voorstel (Parel van het Leudal)
36. 5 Rotonde. Is door de provincie niet goed gekeurd, wordt opnieuw aangekaart met
andere argumenten.
36. 6 Speeltuin, Molenaars laan Bevelandselaan is afgewezen, voorstel door Dorpsraad
nog een keer opnieuw vragen aan /overleg met bewoners/omwonenden of zij daar een
speeltuin willen, vragen aan gemeente of het nog zin heeft.
36. 7 Station Baexem: Er wordt naar voren gebracht dat NS helemaal van de stoptreinen af
wil, Violia gaat de stoptreinen verzorgen. De dorpsraad Baexem gaat er achteraan en komt
daar nog op terug.
36.8 Overlast park achter het Gemeentehuis, is een slechte zaak er word gedeald en
drugs,wie moet daar voor zorgen. Voorstel is Boa of de politie gemeente moet zelf
handhaven.
28. 9 Meer controle dorp, er wordt niet gecontroleerd er wordt lukraak geparkeerd de plv
voorzitter probeert een afspraak te maken met de gemeente.
36. 10 Gebruik Parkeren blauwe zone, er wordt helemaal niet gecontroleerd door Boa of
Politie afspraak maken met de gemeente plv voorzitter probeert een afspraak te maken
met de burgemeester.
36. 11 Rondvraag De opbrengst van de gezamelijke doelen voor de eerste keer goed is
verlopen de opbrengst was 12478,80.
36.12 De plv voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering van 7 juni 2012
36.13 Sluiting om 22.00 uur.

