Agenda vergadering 16 juni 2021 20.00 uur in het Gemeenschapshuis.

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de vergadering 12-05-2021, reed in jullie bezit
3. Mededelingen en extra bespreekpunten:
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein
- Accommodatiebeleid
- Herbestemming voetbalvelden
- Dorpsboekje
- Ontwikkelingen op de Zevenellen
- Gang van zaken rondom sirenepaal Herman Meddensplein
- Compensatiegelden Nunhems/ adviesgroep Buggenumse veld
- Plaatsing informatieborden Nunhem (Dorien)
- WBTR
- Minibieb, er staat al een mini bieb op de Hoogstraat 3
- “vervuiling” pad richting voormalige voetbalvelden
- Zomerchallenge
- Woningbouw
- Wandelroute
- Eindresultaat 75 jaar Bevrijding
4. Ingekomen en uitgegane post
5. Actielijst
Actie

Actiehouder

Opvolging

Herbestemming voetbalvelden/
Contact voedselbos gemeente

HV

Afwachting van een drie tal voorstellen
vanuit de IKL. HV stuurt een reminder
naar het IKL. Evt. plannen kunnen
samen met de herinrichting van het
plein aan alle inwoners gepresenteerd
worden.

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente

EE en DP

Aanvulling verslag EE. Er zal opnieuw
een mail gestuurd worden richting de
procesregisseurs, LL en de wethouder.

Kennismaking dhr. Coppus OML

DP en AH

Indien de richtlijnen het toelaten.

Gang van zaken zienswijze
vervanging sirenepaal Herman
Meddensplein

EE

Reactie op de mail van gemeente
versturen.

Plaatsing informatieborden

Allen

Ideeën voor locaties bepalen en
komende vergadering een lijst
vaststellen. DP maakt een lijst.

Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

HV/ EE

Doorlopend. In afwachting van reactie
gemeente/ complete projectplan. EE
benadert AR.
Plaatsing plan/ publicatie site z.s.m.

Accommodatiebeleid

EE en DP

EE neemt contact op het JC.

Update nieuwe bewonersboekje

BvdV en HV

Allen doornemen, evt. aanpassingen
doorgeven aan HV.

Planning afronding 75 jaar bevrijding

Allen met
werkgroep

Zodra de regelgeving dit toe laat. DP
neemt hierover contact op met TN.

Wandelroute

EE

EE neemt contact op met mw. AH
gemeente Leudal i.v.m. de stand van
zaken rondom dit plan.

WBTR

EE/DP

EE neemt statuten door en DP
benadert TN hierover.

Woningbouw?

EE

EE neemt deel aan een overleg met de
initiatiefnemers.

Zomer challenge

Allen

We denken na over een nieuwe zomer
challenge.

6. Memolijst
- Hart voor Leudal
7. Rondvraag en sluiting

