Stichting Dorpsraad Heythuysen
Notulen 49e vergadering op 5-3-2015 locatie De Bombardon
Aanwezig waren: Liesbeth Voermans, Pierre Jegers, Ger Geurtjens, Sjang Reijnen. Math.
Beijnsberger, Hub.Koolen.
49.1 Waarnemend voorzitter Harry Voermans opent de vergadering en heet iedereen
welkom.
49.2 Naar aanleiding van de notulen van de 48e vergadering wordt het volgende
aangehaald:
Het bureau Dorpsraden van de gemeente wordt naar bekend t.z.t. overgenomen door de
heren Vic Pfennings en Henk Rademakers. Afspraak betreffende gesprek met college
maken via bureau dorpsraden. We zetten een streep onder de affaire AV Leudal m.b.t.
de Dorpsloop. We zullen dit wel meenemen bij ons onderhoud met het college.
In het vergaderoverzicht staat een datum verkeerd vermeld: 2 juni moet zijn 2 juli
Voor het overige worden de notulen goedgekeurd
49.3

Kermis

Wij zullen de kermis op de agenda van de Burgercontactdag zetten, en kijken hoe de
inwoners er over denken.
49.4

Burgercontactdag 21 mei.

PR via de media . Andere deelnemers: New Generation, Synthese en VVN. Nog
voorbereiden. Flyer maken waarin we ons voorstellen. Deze ook gebruiken bij de
seniorenbeurs en de Open Dag van De Bombardon.
49.5

Kerstboom

Wij vinden nog steeds niet dat wij de aangewezen partij zijn om kerstbomen te plaatsen.
Wij hebben er niet de mankracht voor en de risico’s vinden we te groot.
49.6

Verdere onderwerpen

a. Op 16-3-2015 organiseert SWAP een bijeenkomst voor verenigingen en bedrijven om
te bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Wij zullen niet daar niet aan
deelnemen, omdat dit een rechtstreeks contact moet zijn tussen de twee groepen
betrokkenen.
b. Op de uitnodiging van VZO om onze kas te spekken en op de vrijmarkt
werkzaamheden te verrichten gaan we niet in.

c. We volgen met belangstelling de ontwikkelingen in The Bomb en Next Generation.
Indien onze hulp nodig is zullen we die bieden, Contactpersoon benaderen.
d. Onze hulp is ingeroepen om te bewerkstelligen dat de parkeerplaatsen bij de
Catharina Damen- en Amalia-state gereserveerd worden voor e bewoners. Wij zullen
ons hier niet mee bemoeien omdat het een zaak is die door de woningbouwvereniging
en De Kreppel intern moet worden opgelost.
49.7

Rondvraag

Twee leden zullen weer meehelpen bij de opschoonactie in het dorp. Meerdere
deelnemers zijn welkom !
Nogmaals wordt aandacht geschonken aan ( het ontbreken van) handhaving bijzonder
op de Dorpstraat. Blijkbaar moeten er eerst ernstige ongelukken gebeuren, voordat er
serieus wordt gehandhaafd. Onderwerp voor gesprek met college.
49.8

Sluiting,

De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 23 april om 20.00 uur
in de Bombardon.

