Notulen bestuursvergadering 14-04-2021
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), AH,HV.
Afwezig: BvdV, Y.S.
1.

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

2.

Notulen vergadering 17 maart 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. EE heeft een iemand benaderd
voor het maken van een bestektekening. Er zal ook een begroting dienen worden
toegevoegd. Aangezien er geen fysieke bijeenkomst plaats kan vinden wordt
besloten de eerste peiling/ publicatie rondom de plannen voor deze herinrichting
op de site te vermelden z.s.m. In de komende vergadering zullen we de
mogelijkheid bekijken of er toch iets van een fysieke bijeenkomst georganiseerd
kunnen worden.
EE is benaderd door een bewoner van de Kerkstraat i.v.m. vragen rondom de
Kerkstraat/ entree van het dorp. Er is een riool inspectie geweest in de Kerkstraat,
mogelijk kan dit samen met de herinrichting opgepakt worden. EE neemt contact
op met de betreffende inwoner.
- Herbestemming voetbalvelden. 29 maart heeft er een bijeenkomst
plaatsgevonden op de voormalige voetbalvelden. Er komen een 3 tal voorstellen
vanuit de IKL richting dorpsraad na overleg met de Gemeente. Deze voorstellen
zullen dan kenbaar gemaakt worden richting dorp via onze site.
- Dorpsboekje. Een ieder wordt verzocht dit nogmaals door te nemen. Evt.
aanpassingen worden door HV verzameld.
- Ontwikkelingen Zevenellen. Voor zover wij nu weten zijn er geen nieuwe
ontwikkelingen.
- Compensatiegelden Nunhems. Geen nieuwe ontwikkelingen. 10 mei staat
wederom een bijeenkomst gepland.
- Gang van zaken rondom sirenepaal Herman Meddensplein. Er zijn inmiddels drie
reminders gestuurd, LL heeft hierop gereageerd en pakt dit ook verder richting de
gemeente op.
- Communicatie gemeente. Dit loopt niet, ze reageren nergens op. We gaan toch
weer een reminder sturen naar richting procesregisseurs, LL en de wethouder.
- Plaatsing informatieborden. Er bestaat een mogelijkheid om uniforme
informatieborden te plaatsten bij belangrijke plekken in ons dorp. Dit verloopt via
Gemeente i.s.m. de heemkunde vereniging, in ons geval, de heemkunde
verenging Haelen i.s.m. BvdV. Afgesproken wordt na te denken over evt. locaties
en komende vergadering zal dan een lijst gemaakt worden.
- Wandelroute, voorstel van dhr. L.D. EE heeft contact gelegd met dhr. LD en de
dorpsraad Buggenum om de combinatie te maken met het Buggenumse Veld. Er
is ook contact geweest met de gemeente. HV neemt contact op met LD om te
informeren naar de voortgang.
- 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

29 maart bijeenkomst buiten IKL- HV –
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.

6.

Memolijst.
- Hart voor Leudal.

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 12 mei 2021, digitaal.

Actielijst:

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

HV

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.
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