Agenda vergadering 21 juli 2021 20.00 uur in het Gemeenschapshuis.

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de vergadering 16-06-2021, reed in jullie bezit
3. Mededelingen en extra bespreekpunten:
- Communicatie gemeente
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein, wie doet wat?
- Accommodatiebeleid
- Herbestemming voetbalvelden, bij wie ligt nu het initiatief?
- 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
“ Hier begint het” over energie-transitie. Nunhem is “verkozen” om deel te nemen aan
een buurt-project om de co2 uitstoot te verlagen. Er zijn een stuk of 8 Nunhemmers die
mee doen aan dit traject.
- Viering 40 jarig bestaan Muziekvereniging Nunhem in gezamenlijkheid door onze
nieuwjaarsreceptie te verplaatsen naar 2 januari 2022
- Eindresultaat 75 jaar Bevrijding
4. Ingekomen en uitgegane post
- Doorontwikkeling inloop care plus en bijeenkomst 31 augustus as.
- Reactie Gemeente Leudal, brief L. Helwegen en telefonisch contact Y. Houtakkers,
toegezegde mail niet ontvangen tot op heden.
- Voorbereiding overleg met dorpsraden met wethouder Janssen, 23 september as
Wat vragen wij aan u als dorpsraad:
1. Kunt u aangeven of u deelneemt en wie er afgevaardigd wordt van de dorpsraad?
2. Kunt u als dorpsraad de 3 grootste pijnpunten op 3 post-its verzamelen en meenemen?
3. Kunt u als dorpsraad aangeven op welke wijze u op 23 september in gesprek zou willen
gaan over het ombuigen van pijnpunten naar kansen?

5. Actielijst
Actie

Actiehouder

Opvolging

Herbestemming voetbalvelden/
Contact voedselbos gemeente

HV

Gesprek samenwerking
dorpsplatforms gemeente
Kennismaking dhr. Coppus OML
Doorlopende acties
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein

EE en DP

Accommodatiebeleid
Update nieuwe bewonersboekje

EE en DP
BvdV en HV

Planning afronding 75 jaar bevrijding
WBTR

Allen met
werkgroep
EE/DP

Woningbouw

EE

Zomerchallenge

AH

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

DP en AH
HV/ EE

Afwachting van een drie tal voorstellen
vanuit de IKL. HV stuurt een reminder
naar het IKL.
Conceptbrief ligt voor, wordt na
goedkeuring verstuurd.
Indien de richtlijnen het toelaten.
Doorlopend. In afwachting van reactie
gemeente/ complete projectplan. EE
benadert AR.
Plaatsing plan/ publicatie site z.s.m. het
streven voor een dorpsraadpleging is
10 juli as.
EE neemt contact op het JC.
Allen doornemen, evt. aanpassingen
doorgeven aan HV.
Zodra de regelgeving dit toe laat
worden afspraken gepland.
EE neemt statuten door en DP
benadert TN hierover.
EE stelt namens de dorpsraad een brief
op inzake het realiseren van
starterswoningen in het dorp
Oud Nunhemse spelen, de
samenwerking met Sjan wordt gezocht.
AH werkt dit verder uit.

