Notulen bestuursvergadering 19-08-2020
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), AH, HV.
Afwezig: YS, BvdV
1.

Opening
EE opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vergadering 17 juni 2020
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten
- Accommodatiebeleid. Dit alles ligt een beetje stil momenteel gezien het covid-19
gebeuren. EE zal opnieuw met JC afstemmen.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. HV heeft opnieuw contact gezocht
met de leden van de werkgroep. Er komt een tekening en een businessplan,
vervolgens zal er draagvlak in het dorp gecreëerd moeten worden.
- Er is een mail binnen gekomen van dhr. LH gemeente Leudal inzake de
herbestemming voetbalvelden en de vraag of hier een voedselbos gerealiseerd
zou kunnen worden. Er dienen in een tijdbestek van 5 jaar veel bomen geplant te
worden in ons dorp. HV zal contact opnemen met LH. Het dorp zal middels de site
geraadpleegd worden en eveneens zal de mogelijkheid besproken worden enkele
bomen te reserveren voor de mogelijke herinrichting van het Herman
Meddensplein.
- We zijn door de IKL benaderd om een bijenhotel in Nunhem de plaatsen, HV zal
overleggen rondom de mogelijke plaatsing van dit hotel op de Caulitenstraat zeker
gezien het feit dat het de bedoeling is dat het volgend jaar de hele berm ingezaaid
wordt met bloemen.
- Jaarvergadering. Gezien de situatie wordt besloten de jaarvergadering dit jaar niet
te laten plaatsvinden. De stukken van het afgelopen jaar zullen in de komende
vergadering ter inzage liggen.
- Zomerchallenge. Deze loopt nog tot de eerste week van september. Er zal een
klein kadootje voor de winnaar gekocht worden.

4.

Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst)
Er is een brief binnen gekomen inzake de samenwerking vanuit de gemeente met
dorpsraden. EE en DP zullen naar aanleiding hiervan met de gemeente in gesprek
gaan.

5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

DP en EE

Er wordt een werkgroep
geformeerd

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

BV zal contact opnemen met JH

Vergadering 5 februari 2020
Accommodatiebeleid
Doorlopende acties

6.

Memolijst.

- Hart voor Leudal, geen bijzonderheden.
7.

Rondvraag en sluiting.
EE volgt BvdV op in de overleggen rondom de compensatiegelden Nunhems.
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 7 oktober as.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Actielijst:
Actie

Actiehouder

Opvolging

Kadootje kopen zomerchallenge

AH

Contact IKL bijenhotel

HV

Contact voedselbos gemeente

HV

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente
Accommodatiebeleid

EE en DP

Afspraak zal worden gepland.

DP en EE

Er wordt een werkgroep
geformeerd

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

BV zal contact opnemen met JH

Doorlopende acties

DP
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