Stichting Dorpsraad Heythuysen
Notulen 73e vergadering op 17-1-2019 locatie De Bombardon,
Aanwezig waren: , Liesbeth Voermans, Ine Ullings, Hub.Koolen, , Monique Veugen , Bert
Hanraths. Harrie Voermans. Hans Brouwers en Henk Kurtjens ( BIZ). Ged.: Laura Gielen, Wim
van Roy en Wim Waayen. ( St Maartensfeestorg.)
73.1 Opening
Plaatsvervangend voorzitter Harrie opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Toegevoegd agendapunt: Verzekeringsproblemen organisatie St. Maartensfeest, en de wens om te
komen tot een algemene verzekering ( eigenlijk vangnet- of secundaire verzekering/dekking).
De organisatie organiseert nu al voor de 10e keer dit kinderfeest, met gemiddeld 300
deelnemer(tje)s. Was de premie voor de risicoverzekering aanvankelijk nog €40,-, momenteel
wordt hiervoor € 225 gevraagd ( voor een duur van 1 etmaal, 24 uur.). Vergoeding aan
bijvoorbeeld gehuurde apparatuur is hier hoogstwaarschijnlijk niet bij inbegrepen. De Dorpsraad
Heythuysen vindt het bedrag wat voor de verzekering betaald moet worden in geen enkele
verhouding staan tot het totaal aan kosten ( resp. € 225 tegen € 500,)
Wat wil de organisatie ? Zij samen met de dorpsraad bij de gemeente onder de aandacht brengen
of hier tot een algemene verzekering gekomen kan worden voor risicodragende evenementen.
Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat de Gemeente Leudal een generale
vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.
Actie: de organisatie zoekt contact met de gemeente en deelt hierna haar bevindingen met de
dorpsraad. Ondertussen kan onderzocht worden hoe dit in andere kernen met gelijksoortige
evenementen geregeld is ( in Heythuysen bijvoorbeeld het organiseren van de jaarlijkse
zeepkistenrace)
73.2 Notulen van de 72e vergadering
De notulen worden unaniem goedgekeurd en aangenomen.
73.3 Centrumplan Heythuysen
Onderwerpen van discussie zijn:
-

De parkeerproblemen in Dorpstraat en Stationsstraat, het maneuvreren met trekkers en
opleggers gebeurt momenteel onveilig. BIZ en Dorpsraad vinden zich in een voorstel om
laden/lossen te beperken tot 11.00,
Veilig oversteken, ook op dit punt zijn de meningen eensluidend, het verdient aanbeveling
om zebrapaden in te richten op de Dorpstraat ter hoogte van Restaurant De Gouverneur,
nabij Aldi/Lidl en Dorpstraat/Kloosterstraat/Vlasstraat nabij De Tump.
Parkeermogelijkheid nabij de geldautomaten in de Dorpstraat.
Blokkade van voetgangersstrook met reclameborden, zowel BIZ als Dorpsraad zijn
voorstander van een regeling waarbij ondernemers verplicht worden de doorgang vrij te
laten, gelijk aan de doorgang van 0,80 meter bij horecazaken.
Aanplant van bomen op het plein voor Mauritzio zal het plein verfraaien.
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-

Hoog op het verlanglijstje van zowel Dorpsraad als BIZ staat het invoeren van
éénrichtingsverkeer op de Dorpstraat, dit na gedegen onderzoek naar de gevolgen ervan
De aanduidingen van de “blauwe parkeerzone” begint te vervagen, dringend advies aan de
gemeente dit te verbeteren

Algemeen: Zowel BIZ als Dorpsraad ondervinden een zekere stroperigheid in de contacten met de
gemeente, wordt er eenmaal iets afgesproken dan is daadwerkelijke invulling nog ver weg. Ook de
prioriteitenstelling is vaak onduidelijk en niet zeker.
Besluit: BIZ en Dorpsraad gaan gezamenlijk naar buiten treden inzake voornoemde en andere
problemen met betrekking tot het centrum van Heythuysen. Er zal ook contact gezocht worden
met de Seniorenvereniging Heythuysen en VVN.
73.4 Afscheid Vic.Pennings als verbindingpersoon met de gemeente Leudal.
Dit afscheid vindt plaats op woensdag 30 januari 2019 in het gemeentehuis van 18.30 tot 20.00
uur.
73.5 Bijeenkomst Ondermijnende Criminaliteit
Naar deze bijeenkomst in de raadszaal op 7 februari 2019 ( 19.30-20.30 uur) zullen gaan:
Liesbeth en Bert.
73.6 Bloembollen planten
De Dorpsraad is unaniem van mening dat dit geen taak voor hun is. We hebben dit dus in 2018
voor de laatste keer gedaan.
73,7 Kermis
Dit jaar zal nog op 2 pleinen de kermis plaats vinden, evenals vorig jaar zal er een treintje rijden
tussen de twee plekken. De exploitanten zijn voornemens de inwoners van Heythuysen middels
een enquête naar hun ideeën en meningen te vragen. De dorpsraad zal mét de kermisexploitanten
bij de gemeente aandringen op een veilige wegafzetting van de kermisgebieden. Afzettingshekken
worden gewoon aan de kant gezet en gemotoriseerd verkeer rijdt gewoon tussen de voetgangers.
Website : kermisleudal.nl
73.8 Vergaderdatums 2019:
17 januari; 28 maart ; 6 juni; 29 augustus; 24 oktober; 12 december.
73.9 Rondvraag . Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
73.10 Sluiting
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng.
21-1-2019 Hub.Koolen
Volgende vergadering 13-12-2018.
28-10-2018
Hub.Koolen notulist.
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