Notulen bestuursvergadering 17-03-2021
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), AH,HV.
Afwezig: BvdV, Y.S.
1.

Opening.
EE opent de vergadering en heet iedereen welkom in de eerste digitale vergadering
van de dorpsraad.

2.

Notulen vergadering 9 december 2021.
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten.
- Accommodatiebeleid. Geen nieuwe ontwikkelingen. Er is contact geweest met JC
maar ook het bestuur van het gemeenschapshuis komt nu, in deze tijd, niet bij
elkaar.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein. Vanwege de richtlijnen is het niet
mogelijk geweest om de inloopochtend op 16 januari te organiseren. HV spreekt
de hoop uit dat we op een redelijke termijn (medio mei-juni) het draagvlak binnen
het dorp kunnen peilen. Dit zal gepland worden aan de hand van de regelgeving.
Er zal draagvlak moeten zijn binnen het dorp en er zal een presentatie voor de
raadscommissievergadering gemaakt moeten worden, voor juni. EE benadert
iemand voor het maken van een bestektekening.
Besloten wordt medio april dit alles onder de aandacht gebracht wordt via de site.
- Herbestemming voetbalvelden. Vanuit het IKL wordt 29 maart een bijeenkomst
georganiseerd op de voormalige voetbalvelden. IKL – dorpsraad en enkele
dorpsgenoten zullen aanwezig zijn. Het idee wat op tafel ligt is een voedselbos
gecombineerd met een prinsenbos en een stukje te reserveren voor een
bloemenweide.
- HV informeert de 29e bij het IKL of het zinvol is de bloemenweide bij te zaaien en
zal dan hierover BvdV benaderen. De strook aan de Caulitenstraat wordt door het
IKL nog een keer ingezaaid, HH zal hen helpen.
- 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. Laatste stand van zaken is dat Dimas Group een kavel
heeft gekocht op dit bedrijventerrein.
- Kennismaking dhr. Coppus OML. AH en DP zullen dit plannen mits de richtlijnen
dit toelaten. Dit is gecommuniceerd met OML.
- Compensatiegelden Nunhems.
- Jaarrekening 2020. De jaarrekening wordt besproken en goedgekeurd. AH heeft
contact gehad met de gemeente inzake de halvering van de subsidie. We wachten
nu het resultaat van de bezwaren van de dorpsraad hierover af. Mocht deze
halvering toch doorgaan dan is het mogelijk aanspraak te maken op
subsidiegelden vanuit de gemeente.
- Gang van zaken rondom sirenepaal Herman Meddensplein. Er is een schriftelijke
reactie gestuurd naar de Gemeente, er is een ontvangbevestiging ontvangen maar
nog geen reactie. HV neemt hierover contact op met de gemeente.
- Afronding 75 jaar bevrijding. Gezien de regelgeving staat dit voor nu on hold.

4.

5.

Ingekomen / uitgegane post (zie postlijst).
- Transitie duurzaamheid. Op dit moment zien we geen aanleiding om hier een
“kartrekker” voor vrij te maken. We zullen de informatie delen via onze website
en dorpsbewoners kunnen op deze manier op persoonlijke titel reageren.
Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

Contact voedselbos gemeente

HV

IKL- HV – dorpsbewoners.

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente

EE en DP

Aanvulling verslag EE

Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV/ EE

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente/ complete
projectplan.

Accommodatiebeleid

EE en DP

EE neemt contact op het JC

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

Allen doornemen

Doorlopende acties

6.

Memolijst.
- Hart voor Leudal, wordt voor een jaar uitgesteld, diploma’s zijn in principe 2 jaar
geldig.

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 14 april 2021, digitaal.

Actielijst:
Actie

Actiehouder

Opvolging

Herbestemming voetbalvelden/
Contact voedselbos gemeente

HV

29 maart bijeenkomst buiten IKLHV – enkele dorpsbewoners.

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente

EE en DP

Aanvulling verslag EE.

Kennismaking dhr. Coppus OML

DP en AH

Indien de richtlijnen het toelaten.

Informeren naar bijzaaien
bloemenweide voormalige
voetbalvelden IKL

HV

29 maart zal hierna geïnformeerd
worden.

Gang van zaken zienswijze
vervanging sirenepaal Herman
Meddensplein

HV

Informeren naar de stand van
zaken van onze zienswijze die naar
de gemeente is verzonden.

Publicatie transitie duurzaamheid
op onze site

HV

Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV/ EE

Doorlopend. In afwachting van
reactie gemeente/ complete
projectplan.
EE benadert iemand voor het

maken van een bestektekening.
Accommodatiebeleid

EE en DP

EE neemt contact op het JC

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

Allen doornemen

Planning afronding 75 jaar
bevrijding

Allen met
werkgroep

Zodra de regelgeving dit toe laat.

DP
Maart 2021

