Stichting Dorpsraad Heythuysen
Notulen 48e vergadering op 29-1-2015 locatie De Bombardon
Aanwezig waren: Liesbeth Voermans, Pierre Jegers, Ger Geurtjens, Sjang Reijnen. Math.
Beijnsberger, Hub.Koolen. Afwezig m.k. Harrie Voermans
48.1

De secretaris heet iedereen welkom en opent de vergadering.

48.2 Naar aanleiding van de notulen van de 47e vergadering wordt het volgende
aangehaald:
Het onderhoud met B&W via Joris Snoeren regelen, wel van te voren de punten
aangeven waarover het gaat in het gesprek.
Sommige leden willen toch graag alle correspondentie in zijn brievenbus hebben. Voor
het overige worden de notulen goedgekeurd
48.3

Kermisloop

De AV Leudal geeft aan dat de kermisloop voor hun geen financieel voordeel heeft. Ze
organiseren dus geen Kermisloop in 2015. We willen wel tekst en uitleg hier over en
nemen contact op met AV Leudal.
48.4

Burgerkrachtcentrale

Twee personen gaan op 25-2-2015 naar de volgende bijeenkomst. Interessant zal zijn
hoe dit gebeuren zich verhoudt tot de Burenhulp Heythuysen.
48.5

Kermis

Het blijkt dat de nieuwe contracten tussen gemeente en kermisexploitanten in 2016
worden vernieuwd Wij zijn benieuwd wat de gemeentelijke bezuinigingen voor
uitwerking hebben op het kermisgebeuren. Besloten wordt het eerstvolgende kermisoverleg af te wachten en dan ons een mening te vormen en voorstellen te doen.
48.6

Seniorenbeurs

Op 20 maart aanstaande houdt de Seniorenvereniging Heythuysen een beurs in De
Bombardon. Wij zijn uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Bekijken of dit samen met
de VVN kan. We zorgen voor een Roll-up en eenvoudige flyer betreffende onze
activiteiten. We gaan er met twee personen de stand bemannen.
48.7 PR- activiteiten
Als mogelijkheden worden gezien:

48.8

Deelname aan Open Dag van De Bombardon op 15 maart a.s.
Het verzorgen van artikels in Leudal Nieuws ? Heitser Blaedje
Burgercontactavond ergens na Pasen . (vermelden in flyer en website)
Deelname Zorgbeurs Seniorenvereniging op 20 maart a.s.
Teksten aanleveren voor beeldschermen in de Bombardon, gericht op aanvulling
van (jongere) leden voor de Dorpsraad Heythuysen
Vergaderdatums 2015
5 maart, 23 april (=burgercontactbijeenkomst), 2 juni, 3 september, 29 oktober
en 10 december.

48.9

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

48.10 Sluiting,
De secretaris sluit de vergadering.

