Stichting Dorpsraad Heythuysen
Notulen 72e vergadering op 18-10-2018 locatie De Bombardon,
Aanwezig waren: , Liesbeth Voermans, Math. Beijnsberger, Ine Ullings, Hub.Koolen, ,
Monique Veugen , Bert Hanraths. Harrie Voermans, Sjang Reijnen.
Vic Pennings ( gemeente Leudal)
72.1 Opening
Plaatsvervangend voorzitter Harrie opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
Aangaande de agenda wordt er een andere volgorde aangehouden met algemene
instemming.
72. 2 Notulen van 30-8-2018
- N.a.v. aanwezigheid: Math. Beijnsberger was wél aanwezig op de vergadering van 30-82018, waarvan akte.
- N.a.v. punt 71.2: dient gelezen te worden als: we hebben € 125 van de gemeente
gekregen en € 200 aan de plaatselijke ondernemersvereniging overgemaakt.
- N.a.v. punt 71.3 deelt Vic mee dat binnen het DOL om toerbeurt een voorzitter wordt
benoemd, de dorpsraad van de kern waar de vergadering wordt gehouden levert dan de
voorzitter.
72.3 Gesprek met wethouder Mart Janssen .
Op 15 oktober hadden Harrie, Bert en Hub. een onderhoud met Mart Janssen en Vic.
Pennings. Er ontspon zich een brede discussie over velerlei onderwerpen. Uiteindelijk
werd besloten 3 items er uit te lichten en daar mee verder te gaan. De wensen van de
dorpsraad :
1. Hoe zit het met het centrumplan, sinds enige tijd hebben we niets meer
vernomen hieromtrent. Voorstel: centrummanager Hans Brouwer uitnodigen
voor de volgende vergadering ( 13 december 2018). Verantwoordelijk
wethouder is Piet Verlinden.
2. De Handhaving. We krijgen hierover nog nadere gegevens, stand van zaken en
welke prioriteiten worden gehanteerd. Ondertussen blijkt dat er beter
gehandhaafd wordt momenteel.
3. GVV . Het gemeentelijk plan is nog steeds aan evaluatie onderhevig blijkt het. We
worden op de hoogte gehouden.

Verder blijkt dat de visvijver ( Kerrehof) door de vereniging wordt schoongehouden. Vic
deelt mee dat er geld beschikbaar is gesteld door de gemeente om de visvijver op te
knappen en geschikt te maken voor mensen met een handicap.
Op onze mededeling dat we in zijn voor de aanstelling van een kernwethouder wordt
door Vic. Aangegeven dat we er nog van zullen horen. Wij willen t.z.t. graag met de
gehele dorpsraad een gesprek met “onze” kernwethouder.
72.4

Bloembollen

We krijgen 1000 bloembollen. Hiermee vullen we het perk in het park aan, en kijken of
het haalbaar is bij de parkeerplaats van Jumbo en op het kerkplein bollen te planten. Nog
even bekijken of we wel nieuwe bordjes laten maken.
72.5 Kerstboom
We ontvangen de gebruikelijke €125 . We sluizen dit door naar de
ondernemersvereniging. We moeten dit wel vóór 30-11-2018 melden bij de gemeente !
72.6 Sint Maartensfeest
Besloten wordt om €150 te doneren. De organisatoren geven aan dat de verzekering van
het gebeuren €160 kost. Zodoende hebben ze een exploitatietekort van €112.
72.7 Struikelstenen
Op de vraag van de werkgroep om namen aan te leveren van mensen die omwille van
geaardheid, geloof enz. slachtoffer zijn geworden van WO2 (bezetting), moeten we
antwoorden dat ons geen personen bekend zijn, die ook al niet op andere wijze herdacht
worden.
72.8 Kermis
De mede-/samenwerking van ondernemers in Heythuysen blijkt minimaal te zijn, alleen
Jumbo heeft kortingskaartjes uitgereikt. De afsluiting van het kermisgebied was niet
goed, op andere plaatsen schijnt dit beter geregeld te zijn. Misschien ligt er een kans om
groepen te binden ( voorbeeld: Sint Charles, De Kreppel, Beek &Bos) om gezamenlijk in
bijv. De Bombardon iets te organiseren. We willen als dorpsraad bekijken of we in de
kosten kunnen participeren.
72.9 Rondvraag
Vic. Deelt mee dat hij per 1-1-2019 het dienstverband met de gemeente Leudal
beëindigd.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is op de weg nar Caluna aan beide zijden van deze
weg grastegels te leggen: voorstellen aan wethouder.
Ine heeft een sjabloon van de ANWB waarmee op het wegdek aandacht gevraagd wordt
voor fietsverlichting “zet je licht aan”. Harrie en Ine gaan dit doen, mét een stukje in Via
Leudal + foto.
AVG op website: we kijken hoe andere raden dit doen en passen het onze daaraan aan.

71.10 De plv voorzitter Harrie Voermans sluit onder dankzegging de vergadering.

Volgende vergadering 13-12-2018.
28-10-2018
Hub.Koolen notulist.

