Notulen bestuursvergadering 17-06-2020
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), AH, HV.
Afwezig: YS, BvdV
1.

Opening
EE opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vergadering 04 maart 2020
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten
- Accommodatiebeleid. Het beleid is inmiddels vastgesteld. EE heeft JC benaderd en
het voorstel is dat er een werkgroep wordt samengesteld om de verdere wensen
vanuit onze accommodatie te inventariseren, het doel is uiteindelijk te komen tot
een projectplan. ER zal een start worden gemaakt met het inventariseren van de
wensen van de gebruikers. EE zal hierin het voortouw nemen. Recent is ook een
subsidieregeling gelanceerd waar mogelijk gebruik van gemaakt kan worden.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Het HV zal wederom contact
opnemen met de werkgroep en het plan samen met de werkgroep verder
uitwerken om het uiteindelijk voor te kunnen leggen aan het dorp- de
ondernemers en de gemeente.
- Jaarvergadering. Het streven is de jaarvergadering te laten plaatsvinden in
oktober.
- Zomer challenge. In de zomerperiode (start 21 juni) zal iedere zondag rond de
klok van 12 uur een detailfoto van iets uit ons dorp gepubliceerd worden wat door
de inwoners dan geraden kan worden.
- Digitaal archief. Dit zal worden opgepakt door AH. HV zal hierin ondersteunen.
- Care plus. HV is benaderd door de directeur van care plus ivm een
informatieavond die ze willen organiseren voor buurtbewoners van een nieuw te
starten opvang in Maasniel. HV zal namens ons aanwezig zijn en eveneens zijn er
3 dorpsgenoten uitgenodigd om onze ervaringen met care plus te delen.
- Gebiedsregisseur. Het is nog steeds niet duidelijk wat we kunnen verwachten
m.b.t. onze contactpersoon vanuit de gemeente. We hebben diverse malen
getracht dit duidelijk te krijgen zonder resultaat. We besluiten hier verder geen
energie meer in te steken.

4.

Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst)
Verder geen bijzonderheden besproken tijdens de vergadering.

5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

Accommodatiebeleid

DP en EE

Er wordt een werkgroep
geformeerd

Attentie PvH

AH

Tijdens jaarvergadering

Eigen emailadres voor alle leden
dorpsraad

HV

Aanmaken emailadres voor alle
leden van de dorpsraad

Vergadering 5 februari 2020

Doorlopende acties

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

BV zal contact opnemen met JH

YS

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

Eerdere vergaderingen
Kermis

6.

Memolijst.
- Hart voor Leudal, geen bijzonderheden.

7.

Rondvraag en sluiting.
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 12 augustus as.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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