Notulen bestuursvergadering 05.02.2020
Aanwezig: DP (waarnemend voorzitter), BvdV, AH, EE, HV, YS (notulist) en WC
(afgevaardigde bestuur gemeenschapshuis Sint Servaas).
1.

Opening
DP opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vergadering 8 januari 2020.
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten
- Accommodatiebeleid. Vanuit de dorpsraad zal een werkgroep worden opgericht,
bestaande uit een afvaardiging van het bestuur van het gemeenschapshuis, de
dorpsraad en enkele gebruikers. Vanuit de dorpsraad zullen EE en DP aansluiten.
- Voortgang herbestemming voormalige voetbalvelden. De BSGW heeft gereageerd.
Het bezwaar is gegrond verklaard en tevens zullen de proceskosten worden
vergoed.
- Website toekomstbestendig. De website is vernieuwd. Er is een zoek- en
archieffunctie toegevoegd. Er bestaat de mogelijkheid om geïnformeerd te worden
over updates op de website. De website is goed vindbaar. Redactionele zaken
zullen maandelijks in de vergadering van de dorpsraad worden besproken.
Foto challenge (Ken je dorp!): een aantal fanatieke fotografen zullen worden
gevraagd om foto’s aan te leveren. PvH zal een kleine attentie worden
aangeboden voor het doorlinken van de website naar facebook.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Het plan ligt voor bij de
portefeuillehouder en er volgt op korte termijn een schrijven van de gemeente.
- Financieel jaarverslag. Besproken en ter kennisgeving aangenomen. In de
jaarvergadering zal dit worden gedeeld met de inwoners.
- Werkgroep 75 jarige bevrijding Nunhem. De werkgroep zal worden uitgenodigd
voor de vergadering van maart om te evalueren.
- Voorzitter dorpsraad. EE wil deze rol graag vanaf 1 maart op zich nemen.
- Email. Voorgesteld wordt voor iedereen een emailadres aan te maken onder de
dorpsraad. HV zal dit organiseren.

4.

Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst)
- Belevingsdag (fietstocht). Reactie binnen 48 uur verstuurd. Geen reactie
ontvangen.
Verder geen bijzonderheden besproken tijdens de vergadering.

5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

DP en EE

Stichtingsbestuur is benaderd. En
eerdere lijst met opmerkingen is
aangeleverd.

Vergadering 8 januari 2020
Accommodatiebeleid

Er wordt een werkgroep
geformeerd
Werkgroep 75 jarige bevrijding
Nunhem

DP

Werkgroep uitnodigen voor de
vergadering van maart inzake een
evaluatie

NL-Doet

HV

Care + heeft gemeente en IKL
uitgenodigd. Er zal vanaf 2 april
een pluktuin worden gerealiseerd
rondom de voormalige basisschool
door ambtenaren van de
gemeente.
IKL wil het plan graag doorspreken
met de dorpsraad. De voorkeur
gaat uit naar 12 maart om 16 uur

HV

Gelet op de geringe belangstelling
is deze avond komen te vervallen

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein
Update nieuwe bewonersboekje

HV

Doorlopend. Maakt vorderingen

BvdV en HV

Doorlopend. In afwachting van
input JH

Website toekomstbestendig
maken
Eerdere vergaderingen

HV

Opgevolgd

Kermis

YS

Exploitant benaderen of er in 2020
is voorzien in een kermis in
Nunhem

Veiligheidsavond
Doorlopende acties

6.

Memolijst
- DOL: geen bijzonderheden. Kan van de lijst.
- Hart voor Leudal: 10 en 11 maart 2020. Aantal aanmeldingen groeit gestaag.

7.

Rondvraag en sluiting.
- AH: heeft van TV het digitale en analoge archief ontvangen. AH zal hierover nader
afstemmen met HV.
- DP: jaarvergadering op 1 april. Agendapunten: terugblik op 75-jaar bevrijding
Nunhem, nieuw ontwerp Herman Meddensplein, pluktuin Care+ en zomer
challenge.
- DP: contactgegevens van bijvoorbeeld het gemeenschapshuis op de website
kunnen worden vermeld, zodat gegevens voor geïnteresseerden makkelijk te
achterhalen zijn.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Actielijst:
Actie

Actiehouder

Opvolging

Accommodatiebeleid

DP en EE

Er wordt een werkgroep
geformeerd

Attentie PvH

Allen

Tijdens jaarvergadering

Werkgroep 75 jarige bevrijding
Nunhem

DP

Werkgroep uitnodigen voor
evaluatie tijdens vergadering

Vergadering 5 februari 2020

maart
HV

Aanmaken emailadres voor alle
leden van de dorpsraad

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

Doorlopend. In afwachting van
input JH

YS

Exploitant benaderen of er in 2020
is voorzien in een kermis in
Nunhem

Eigen emailadres voor alle leden
dorpsraad

Doorlopende acties

Eerdere vergaderingen
Kermis

YS
Februari 2020

