Notulen bestuursvergadering 12-05-2021
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), HV.
Afwezig: AH(mk), BvdV, YS.
1.

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

2.

Notulen vergadering 14 april 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. Gezien de regelgeving en de beperkingen
hierdoor besluiten we toch te wachten tot een goed moment om een bijeenkomst te
organiseren in het gemeenschapshuis z.s.m.
Mogelijk een bijeenkomst waarin ook de ideeën rondom de herbestemming voetbalvelden in
gepresenteerd wordt. EE benaderd AR. Er is verder contact geweest met de inwoner van de
Kerkstraat inzake de vernieuwing riolering Kerkstraat, dit zou mogelijk in één plan kunnen
worden meegenomen. Is in ieder geval van ons, als dorpsraad, een aandachtspunt.
- Herbestemming voetbalvelden. Er komen een 3 tal voorstellen vanuit de IKL richting
dorpsraad na overleg met de Gemeente. Er wordt nog een reminder gestuurd naar het IKL.
- Dorpsboekje. Een ieder wordt verzocht dit nogmaals door te nemen. Evt. aanpassingen
worden door HV verzameld. HV neemt contact op met BvdV.
- Ontwikkelingen Zevenellen. Voor zover wij nu weten zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.
- Compensatiegelden Nunhems/ Adviesgroep Buggenumse Veld. De adviesgroep is 10 mei bij
elkaar geweest, helaas kon vanuit onze dorpsraad niemand deelnemen. Notulen worden
doorgestuurd zodra ze binnen zijn. Punt van aandacht voor ons als dorpsraad zal zijn
mogelijke projecten vanuit Nunhem op de agenda te krijgen.
- Gang van zaken rondom sirenepaal Herman Meddensplein. Uit de mail vanuit de gemeente
blijkt niet wat nu hun plannen zijn. Er wordt in de mail geen antwoord gegeven op onze brief.
EE schrijft een reactie op de mail.
- Plaatsing informatieborden. Mogelijke plekken voor de informatieborden: voormalige molen
op de molenweg, Nunhem/ Buggenum. Kerk/ kapel/ calvarieberg/ mogelijke locaties die
bezocht zijn tijdens de wandeling van 75 jarige bevrijding/ boom (gemeentelijke monument)
St. Ursulaweg. Mogelijke ideeën zijn welkom, DP zal ze verzamelen.
- Wandelroute, dhr. LD heeft contact gehad met dorpsraad Buggenum en de betrokken
ambtenaar van de gemeente. LD geeft aan dat de voorgestelde wandelroute meegenomen
wordt in één van de projecten vanuit de adviesgroep Buggenumse Veld, echter in de stukken
van de agenda komt dit nog niet naar voren. EE zal mw. AH van de gemeente Leudal hierover
benaderen.
- WBTR. Voor ons als dorpsraad is het belangrijk dat we ons realiseren dat de
aansprakelijkheid gaat veranderen. Wij moeten in de statuten een regeling op nemen wat er
gebeurd als alle functionarissen uitvallen of als er nog maar één iemand over is. EE zal de
statuten doornemen. Mogelijk kunnen we ook denken over een bestuurders
aansprakelijkheidsverzekering. Mogelijk kunnen we deze kosten evt. als project subsidie
aanvragen bij de Gemeente. DP zal dit alles met TN oppakken om te kijken of er een
draagvlak is dit voor Nunhemse verenigingen en stichtingen in gezamenlijkheid dit alles voor
te leggen aan te gemeente.
- Bezetting dorpsraad. We zoeken nieuwe leden!

- Afronding 75 jaar bevrijding. Gezien de regelgeving staat dit voor nu on hold.
4.

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

5.

Opvolging actielijst vorige vergadering.

Actie

Actiehouder

Opvolging

Herbestemming voetbalvelden/
Contact voedselbos gemeente

HV

Afwachting van een drie tal voorstellen
vanuit de IKL deze zullen gepubliceerd
worden op de website.

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

Informeren naar de stand van zaken
van onze zienswijze die naar de
gemeente is als 3 tal keren verzonden.
In afwachting van het antwoord o.a.
van LL.

Plaatsing informatieborden

Allen

Ideeën voor locaties bepalen en
komende vergadering een lijst
vaststellen.

HV/ EE

Doorlopend. In afwachting van reactie
gemeente/ complete projectplan.

Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

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.

6.

Memolijst.
- Hart voor Leudal.

7.

Rondvraag en sluiting.
- Woningbouw, enkel inwoners van Nunhem hebben EE benaderd om te kijken of er draagvlak
is voor het organiseren van nieuwbouw. EE gaat in gesprek met deze initiatiefnemers.
- Zomer challenge. Er wordt gevraagd om hierover na te denken. Volgende vergadering zal
hierover een besluit worden genomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor de inzet
en aanwezigheid.
Volgende vergadering, woensdag 9 juni 20.00 uur in principe in het gemeenschapshuis.

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.

HV/ EE

Doorlopend. In afwachting van reactie
gemeente/ complete projectplan. EE
benadert AR.

Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

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.

DP
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