Notulen bestuursvergadering 04-11-2020
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), YS, PA.
Afwezig: BvdV, HV en AH mk.
1.

Opening.
EE opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder PA die onze
dorpsraad komt versterken.

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) geen nieuwe
ontwikkelingen.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Geen nieuwe ontwikkelingen
gezien de huidige situatie rondom covid-19.
- Voedselbos. Wat betreft het voedselbos zijn we in afwachting van een brief vanuit
de gemeente Leudal.
- Bijenhotel. Is geplaatst op de Caulitenstraat. Vanuit het IKL is met een
aanwonende het idee ontstaan om langs de Caulitenstraat een laan/rij met bomen
te planten. Insteek: geen hoge bomen i.v.m. zonnepanelen en gelet op de
biodiversiteit bij-vriendelijke bomen. Er zal contact worden gehouden met het IKL
om dit plan verder uit te werken en te bespreken. Contact met de hele
straat/omgeving is een aandachtspunt.
- Het gesprek met de gemeente, kennismaking dorpsplatforms. Dit gesprek heeft
op 28 oktober 2020 plaatsgevonden. Er is kennis gemaakt met 2 van de 4
procesregisseurs vanuit de gemeente en er zijn afspraken gemaakt t.a.v. de
samenwerking met de dorpsraad.
- Dorpsboekje. BvdV is klaar met het aanpassen van het Dorpsboekje, DP zal dit
verder onder de dorpsraad verspreiden. Zodat we nog allemaal nog een keer de
inhoud kunnen nagaan. Besproken is nog of het boekje in oplage geprint of
gedrukt kan worden zodat alle inwoners een exemplaar kunnen krijgen. Gelet op
de recent door de gemeente aangekondigde budgetkorting (halvering van de
subsidie) is dit niet zonder meer betaalbaar voor de DR. Als uitgangspunt wordt
gekozen voor een digitale beschikbaarstelling via de website. Daarnaast kan in het
voorkomende geval – op verzoek – een gedrukt exemplaar tegen kostprijs
verstrekt worden. Alternatief dat bekeken kan worden is subsidie aanvragen bij de
gemeente voor het drukken van het boekje. Gelet op de nieuwe
financieringsmethode (zie hierna) die de gemeente hanteert zou dit moeten
kunnen.
- Ontwikkelingen Zevenellen. EE heeft contact met de voorzitter van de dorpsraad
Buggenum. Contact met de DR Haelen moet nog gebeuren. Tevens heeft de
directeur van OML dhr. Cuppus de DR benaderd om in een persoonlijk gesprek
nader kennis te maken. Gezien de regelgeving zal dit op korte termijn niet
ingevuld kunnen worden. Vooralsnog zullen we de vorderingen nauwgezet volgen
maar als dorpsraad geen standpunt innemen, het staat inwoners vrij om zich
verder te informeren en deel te nemen aan al bestaande werkgroepen.
- Compensatiegelden Nunhems. Binnenkort opnieuw een bijeenkomst hierover.
- Subsidiegelden. In een brief vanuit de gemeente wordt aangegeven dat de
subsidie voor de dorpsraad 2021 gehalveerd wordt. Via de procesregisseurs en
informeel via de wethouder werd toegezegd dat ze meer gaan werken met
projectsubsidies. Wat als project aangemerkt kan worden moet nog blijken. Maar
op basis van hetgeen is gezegd kan worden aangenomen dat dit heel breed te
interpreteren is. Nadere informatie zou volgen vanuit een terugkoppeling door de
procesregisseurs.

- Terugkoppeling reacties dorpsbewoners n.a.v. het vervangen van de mast
burgersirene op het Herman Meddensplein. Reacties zijn naar de gemeente
gecommuniceerd en we zijn in afwachting van een schriftelijke reactie.
- Care plus, open inloop. We zijn benaderd door Care plus om mee te denken in de
activiteiten die ze zouden moeten ontwikkelen om meer bezoekers naar de open
inloop te krijgen. Gezien de huidige regelgeving zal dit niet meteen lukken, er is
ook verwezen naar overleg met de seniorenvereniging en SJAN.
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

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

Doorlopende acties

6.

Memolijst.
- Hart voor Leudal, geen bijzonderheden.

7.

Rondvraag en sluiting.
- Er wordt besloten t.z.t. via de site te publiceren dat onze Nieuwjaarsreceptie
komend jaar niet door zal gaan.
- Verder wordt geopperd om met de kerstkaart iets interactiefs te doen, om zo
mensen de gelegenheid te geven de kerst- en de nieuwjaarswensen via de site te
versturen. HV zal benaderd worden om te kijken of dit haalbaar is.
- Volgende vergadering in principe woensdag 9 december.

Actielijst:
Actie

Actiehouder

Opvolging

Bomen op de Caulitenstraat

HV

Contact voedselbos gemeente

HV

Afwachting bericht/ brief gemeente

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente
Contact voorzitter dorpsraad
Haelen
Kerstkaart interactief? Bericht
cancelen Nieuwjaarsreceptie
Doorlopende acties

EE en DP

Samenvatting gesprek maken

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

EE
HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente/ complete
projectplan

Accommodatiebeleid

EE en DP

Er zal een werkgroep geformeerd
worden

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

Allen doornemen

DP
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