Stichting Dorpsraad Heythuysen
Notulen 52e vergadering op 10-12-2015 locatie De Bombardon
Aanwezig waren: Harry Voermans ,Liesbeth Voermans, Ger Geurtjens, Math.
Beijnsberger, Hub.Koolen. Ine Ullings Monique Op ’t Root, Bert Hanraths.
52.1 Opening
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er
wordt een moment stil gestaan bij het overlijden van ons lid Pierre Jegers op 28
november j.l.
52.2. Mededelingen.
Van de vorige bijeenkomst zijn geen notulen gemaakt, vanwege het karakter, deze
vergadering was bedoeld als voorbereiding op de bijeenkomst in het kader van Ôs Dörp
die op 16 november heeft plaats gevonden.
52.3 Os Dörp
We hebben ons als dorpsraad naar tevredenheid kunnen manifesteren op de
bijeenkomst in de Bombardon. We zijn blij dat ook voor ons belangrijke items (
Groenvoorziening, Accommodatie De Bombardon, de leefbaarheid ,de minimale
betrokkenheid van veel inwoners van Heythuysen en de problemen rondom de
jongeren. ) de aandacht kregen die ze verdienen. We zien als dorpsraad uit naar de
vervolgbijeenkomst die plaats vindt op 20 januari in La Rochelle in Roggel.
Op 14-1-2016 zullen de kaders vastgesteld worden voor deze bijeenkomst, die dan
minder het karakter van een discussiebijeenkomst zal hebben en meer zal gaan over
uitleg over, en het beschikbaar stellen van gelden voor ,de verdere uitwerking van Ôs
Dörp. De vergoeding voor dorpsraden zal ook onderwerp zijn.
52.4 De veiligheid in de openbare ruimte.
Wij vinden nog steeds dat de verwijderde bloembakken terug geplaatst dienen te
worden. Ook de handhaving in de winkelstraten mag een tandje meer zijn.
52.5 Overige zaken
- we zullen acte de presente geven op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in De
Bombardon op 5 januari 2016.
- contacten met de gemeente dienen in het vervolg te verlopen middels Bureau
Dorpsraden en een toegewezen gebiedsregisseur ( Vic Pennings).

- Wij zullen aanwezig zijn op de bijeenkomst die zal gaan over de wandelroute ( Knopen
Lopen).
52.6 Vergaderingen Dorpsraad Heythuysen in 2016.
Als datums worden gekozen:
21 januari; 17 maart; 12 mei; 14 juli; 8 september; 27 oktober; 15 december.
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 21 januari 2016 om
20.00 uur in de Bombardon.
12-01-2016 De notulist

