Stichting Dorpsraad Heythuysen
Notulen 44e vergadering op 30-01-2014 locatie Beek & Bos.
Aanwezig waren: Liesbeth Voermans, Pierre Jegers, , Wim Prinssen . Ger Geurtjens,
Sjang Reijnen. Hub.Koolen.
44.1

De secretaris heet iedereen welkom en opent de vergadering.

44.2 De notulen van de 43e vergadering worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
44.2a Ingevoegd agendapunt

Ingekomen stukken en mededelingen

In Kelpen-Oler is er op 11 maart 201 een politiek café. De secretaris stuur een
bericht uit hierover, bekijken wie inde gelegenheid is om daar heen te gaan.
De DOL-vergadering vindt plaats op 23 april. De organisatie wil graag vóór 1
maart items aangedragen hebben door de verscheidene dorpsraden.
44.3 Er zal een uitgebreide tekst worden samengesteld uit het document” Feiten
waarmee de Dorpsraad Heythuysen geconfronteerd wordt “. De bedoeling is dat dit stuk
gebruikt kan worden zowel voor werving van( jongere) nieuwe leden voor de Dorpsraad
als wel voor een betere inbedding in de gemeenschap van diezelfde Dorpsraad
44.4 De Dorpsraad krijgt klachten van burgers over het parkeren op het gedeelte van
de Dorpstraat dat bedoeld is voor voetgangers. In principe verwijzen wij de klagers naar
de gemeente, echter indien er contact is tussen Dorpsraad en gemeente zullen we dit
ook aankaarten.
44.5 Omdat het jongerenprobleem maar blijft voortduren, willen we op korte termijn
een overleg bij de gemeente. Wij willen onze ongerustheid overbrengen en tevens
duidelijk maken dat de oplossing moet liggen in overleg/begrip én handhaving.
44.6 De vergaderdatums voor 2014 worden als volgt gekozen en vastgelegd. Er wordt
dit jaar gekozen voor de woensdag als vergaderdag, onder meer om de inbreng vanuit
het bureau Dorpsraden van de Gemeente Leudal te vergroten.
26 maart , 4 juni, 30 juli, 3 september, 29 oktober en 17 december.
44.7

Rondvraag.
Opgemerkt wordt dat de Goede Doelen in steeds meer dorpen actief wordt

44.8 De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.
H.K.

