Stichting Dorpsraad Heythuysen
Notulen 38e vergadering op 1 novemberi 2012 locatie Beek & Bos.
Aanwezig waren Harrie Voermans, Hub Koolen, Wim Prinsen, Pierre Jegers, Liesbeth
Voermans,
Afwezig Math.Beijnsberger en Harry Voermans.
38.1 Opening door Hub.Koolen.
38.2 De notulen van de 37e vergadering worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
38.3 Kermisloop. De vergunning bij de gemeente wordt aangevraagd door de AV
Tijdperiode is zaterdag 14 september 2013 van 18.00 tot 20.00 uur. AV zet parcours uit zo
dicht mogelijk bij het kermisgebeuren: Stationsstraat-Tuulshoek-BelenbroeklaanKloosterstraat, afkorting bij Oude Meer.
Aandachtspunten nu bekend:
- verkeersregelaars noodzakelijk, aanvragen via “Welzijn”.
- dranghekken, via Wielerclub 50 stuks ( op aanhanger)
- parkeermogelijkheden (gemeente, marktmeester ).
- flyer klaar vóór 1 april, wordt dan verspreid op andere evenementen. Kosten per 1000 €
100,00. Prijzen in natura: shirts enz. géén geldprijzen.
- gemeente om bijdrage vragen
Sponsoring voor Vrije loop en Wedstrijd. Inschrijven bij Klein Paries, waar ook prijsuitreiking,
en omkleden.
38.4 Afgevaardigden van de provincie komen op 16 november naar Echt om met mensen
van de dorpsraden te discussiëren. Aanmelden vóór 9 november. Wie gaat ? Aanmelden bij
Liesbeth. Probleem rond de rotonde op de Walk kan dan aanhangig gemaakt worden.
Kerstboom: de dorpsraad blijft van mening dat dit geen taak is voor hen, vooral m.b.t. de
verantwoordelijkheid en openbare orde.
Buurtpreventie. Woensdag 21-11-2012 is er een bijeenkomst op het gemeentehuis over
veiligheid en inbraakpreventie. 2 personen gaan er naar toe.
39.5 Speeltuin: hoek Molenaarslaan/Bevelandselaan blijft problemen geven. Dorpsraad kan
in dezen weinig meer doen. Ten onrechte wordt gewag gemaakt van het feit dat de
dorpsraad vóór de bedoelde locatie is. Het blijft een probleem dat te maken heeft met
handhaving door de gemeente.

39.6 De dorpsraad is nog steeds wachtend op een gesprek met de gemeente over het
jongerenprobleem in Heythuysen. Ingeschakeld zijn ook: Roel Peters en Kasper Ramaekers.
38.7 16-11-2012 bespreken met afgevaardigden van de provincie ( zie punt 38.4).
38.8 Dorpschouw i.v.m. misdaadpreventie. Deze wordt gehouden op 20 december a.s.
Opgeven bij Liesbeth .
38.9 Rondvraag
Deelname in het project Knopenlopen. ..Veugelaars uit Heibloem coördineert deze zaken.
Vergadering stelt voor uit Heythuysen Besloten wordt enkele personen in Heythuysen te
vragen in het project te stappen.
Men vraagt nog eens aandacht voor de snelheid op de weg naar Heide/Hollander. Advies:
vraag eens op 20 december bij de politie om aandacht.
Goede Doelen. De drie dorpen Haelen, Buggenum en Nunhem gaan mee doen in de actie
m.i.v. 2013. Maasbree wil in hun regio ook starten.
38.10 Niets meer aan de orde zijnde sluit de vice-voorzitter de vergadering.
Volgende vergadering 13-12-2012.
Hub.Koolen notulist.

