Notulen bestuursvergadering 07-10-2020
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), AH, HV.
Afwezig: YS, BvdV
1.

Opening.
EE opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vergadering 7 oktober 2020.
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten.
- Accommodatiebeleid. Gezien de huidige situatie (rondom covid-19) loopt dit alles
enige vertraging op. De school (Leerlingst) wil graag betrokken worden in deze
plannen. Er zal ook aandacht moeten komen voor de verkeersveiligheid m.b.t. de
route van de schoolkinderen naar het gemeenschapshuis. EE is mensen aan het
benaderen om deel te nemen aan de werkgroep.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Ook dit heeft enige vertraging
opgelopen. Het projectplan is nu voor ongeveer 80% klaar, binnenkort zal er
contact zijn met mw. Houtakkers van de gemeente Leudal. HV heeft contact
gehad met dhr. Helwegen om te kijken of er via de gemeente 19 bomen
gereserveerd kunnen worden om te planten op het plein.
- Voedselbos. Wat betreft het voedselbos zijn we in afwachting van de gemeente.
Mochten we eind oktober nog niks vernomen hebben dan zullen we opnieuw
informeren.
- Bijenhotel. Dit zal geplaatst worden op de Caulitenstraat.
- Het gesprek met de gemeente, kennismaking dorpsplatforms staat gepland op 28
oktober as. EE en DP zullen deelnemen.
- Dorpsboekje. BvdV is bijna klaar met het aanpassen van het Dorpsboekje,
besloten wordt dit in een pdf bestand op de site te zetten. Tevens met een aanbod
om het, tegen kostprijs, eventueel te laten afdrukken.
- Ontwikkelingen Zevenellen. Zevenellen wordt steeds groter, op 2 oktober stond
hierover een artikel in de krant. De vraag is hoe staan we hier als dorpsraad in?
EE zoekt contact met de voorzitters van de dorpsraden van Haelen en Buggenum.
Dit komt in de volgende vergadering terug.
- Compensatiegelden Nunhems. EE heeft voor de eerste keer deelgenomen aan de
bijeenkomst. Hij heeft hier onze plannen mbt de herinrichting van het plein en het
realiseren van wandelroutes benoemd. T.a.v. de wandelroutes staat dhr. LD open
voor suggesties en is het wenselijk hierin de samenwerking met Buggenum te
zoeken.
- Er wordt besloten een vacature te plaatsen op de site. We kunnen actieve en
enthousiaste mensen goed gebruiken binnen de dorpsraad.

4.

Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst).
Geen bijzonderheden.

5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

Accommodatiebeleid

DP en EE

Er wordt een werkgroep
geformeerd

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente

Doorlopende acties

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

6.

Memolijst.
- Hart voor Leudal, geen bijzonderheden.

7.

Rondvraag en sluiting.
- Gezien de huidige regelgeving zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn
Nieuwjaarsreceptie te organiseren.
- De Kerstkaart zal wel gedrukt en huis aan huis bezorgd worden.

Actielijst:
Actie

Actiehouder

Plaatsing IKL bijenhotel

HV

Contact voedselbos gemeente

HV

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente
Contact voorzitters dorpsraden
Haelen en Buggenum
Vacaturetekst site

EE en DP

Opvolging

28 oktober as

EE
HV

Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente

Accommodatiebeleid

EE en DP

Er zal een werkgroep geformeerd
worden

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV
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