Notulen bestuursvergadering 09-12-2020
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), AH, PA, HV.
Afwezig: BvdV, Y.S.
1.

Opening.
EE opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vergadering 4 november 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. EE neemt opnieuw contact op met J.C.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Ietwat vertraging door de
richtlijnen. Belangrijk is het om draagvlak te creëren binnen het dorp. Een
begroting nu is moeilijk te maken, hangt van vele factoren af. Er wordt besloten,
indien mogelijk op 16 januari een inloop te organiseren in het gemeenschapshuis
waar dorpsbewoners de mogelijkheid krijgen inspraak te hebben. Vervolgens
zullen we naar de gemeente gaan met het plan.
- Voedselbos. Er is een brief gekomen vanuit de gemeente. DP zal zorgen dat deze
bij HV komt, HV neemt contact op met het IKL hierover.
- Het gesprek met de gemeente, kennismaking dorpsplatforms. Op 28 oktober heeft
dit plaatsgevonden. Er is een kort verslagje gemaakt EE zal dit verder aanpassen
en dit zal gestuurd worden naar de procesregisseurs.
- Dorpsboekje. Een ieder wordt verzocht dit nogmaals door te nemen.
- Ontwikkelingen Zevenellen. EE heeft contact met de voorzitter van de dorpsraad
Buggenum en Haelen, er wordt aangeboden dat we de informatie rondom de
Zevenellen op onze site zullen publiceren zodat dit voor dorpsbewoners
toegankelijk is.
- Kennismaking dhr. Coppus OML. AH en DP zullen dit plannen mits de richtlijnen
dit toelaten.
- Compensatiegelden Nunhems. Geen nieuwe ontwikkelingen.
- Vergaderfrequentie. Er wordt in principe afgesproken de huidige frequentie te
handhaven.
- Gang van zaken rondom sirenepaal Herman Meddensplein. HV en EE zullen een
schriftelijke opzet maken die vervolgens naar de gemeente verstuurd wordt.
Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst).
Geen bijzonderheden.

4.
5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

Bomen op de Caulitenstraat

HV

IKL legt contact met bewoners van
de Caulitenstraat.

Contact voedselbos gemeente

HV

Brief is er. DP zorgt dat de brief bij
HV komt.

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente

EE en DP

Samenvatting gesprek maken. EE
zal aanvullen.

Contact voorzitter dorpsraad
Haelen

EE

Heeft plaatsgevonden

Kerstkaart interactief? Bericht
cancelen Nieuwjaarsreceptie

HV

Kaart zal huis aan huis bezorgd
worden en op de site gezet
worden.

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

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

Doorlopende acties

6.

Memolijst.
- Hart voor Leudal, geen bijzonderheden.

7.

Rondvraag en sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen
voor de inzet en aanwezigheid.
Volgende vergadering in principe 13 januari 2021.

Actielijst:
Actie

Actiehouder

Opvolging

Bomen op de Caulitenstraat

HV

IKL spreekt met bewoners van de
Caulitenstraat, het gaat om 3
bomen verspreid over de straat.

Contact voedselbos gemeente

HV

Contact IKL

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente
Doorlopende acties

EE en DP

Aanvulling verslag EE

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente/ complete
projectplan.
Organisatie inloopochtend 16
januari HV (met ondersteuning van
anderen leden)

Accommodatiebeleid

EE en DP

EE neemt contact op het JC

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

Allen doornemen

DP
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