Notulen bestuursvergadering 16-06-2021
Aanwezig: EE (voorzitter) DP (notulist), HV, AH.
Afwezig: YS (mk)
1.

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

2.

Notulen vergadering 12 mei 2021.
Het verslag is akkoord bevonden en op de website terug te vinden.

3.

Mededelingen/bespreekpunten.
- Accommodatiebeleid. Geen nieuwe ontwikkelingen.
- 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.
A.R. is benaderd en heeft te kennen gegeven graag met ons verder mee te willen denken en
verder te willen, mede omdat hij ook bij het ontwerp betrokken is geweest. Er is hem
gevraagd een begroting te maken van de ondergrond. Hier is nog geen reactie op ontvangen.
Besloten wordt voor de zomervakantie een bijeenkomst/ raadpleging voor het dorp te
organiseren. Verder wordt hierin het eventueel vernieuwen van de riolering van de
Kerkstraat meegenomen. Voorstel is om dit zaterdag 10 juli te organiseren. HV zal het
initiatief nemen.
- Herbestemming voetbalvelden. Er is contact geweest met IKL S. vd. B, er zou 25 mei contact
zijn met Jong Nederland en daarna zou ze kunnen gaan tekenen. HV neemt opnieuw contact
op met IKL om de stand van zaken te vragen.
- Dorpsboekje. Een ieder wordt verzocht dit nogmaals door te nemen. Evt. aanpassingen
worden door HV verzameld. HV neemt contact op met B vd V.
- 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. Aandachtspunt blijft
om de herinrichting van het Herman Meddensplein op de agenda te krijgen.
- Gang van zaken rondom sirenepaal Herman Meddensplein. Er is opnieuw een reactie
gestuurd die op de site gepubliceerd is, de gemeente heeft echter op ons laatste bericht nog
niet gereageerd.
- Eventuele tekstborden in het dorp zouden geplaatst kunnen worden op de volgende locaties:
• Sint Servaaskapel
• Openlucht kapel/ calvarieberg
• St. Servaasbrug
• St. Jobkapel
• Magnificatkapel
• St. Jozef kapel
• St. Servaasbeeld kerk
• Parochie kerk
• Woning Kerkstraat 11 iom bewoners
• Woning en stallen Ghoor iom bewoners
• Strikkenhof, iom bewoners
• Leumolen en woningen ernaast iom Staatbosbeheer
• St. Elisabethsklooster
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Kasteel Nunhem, Huis Nunhem mogelijk aan zijde Servaasweg
Voormalig Klooster Mariënschoot maar dat zie je van de weg niet echt liggen, of het zou ook
moeten aan de zijde van de Servaasweg
Mogelijk de molen die gelegen zou hebben tussen Nunhem en Buggenum, zou in de mogelijk
nieuwe wandelroute meegenomen kunnen worden
Wehrmachshuisje
Beek nabij Lot
Huisje in bos Simmelinck iom eigenaren
Ven met tekst die aan het bankje hangt
Litsberg
Afgesproken wordt dat DP zal nagaan waar nu al een bord staat of niet en wat eventuele
eigenaren van monumenten willen, dit zodat samen met de Heemkunde vereniging gekeken
kan worden hoe dit verder vorm te geven.
Wandelroute, er is contact gezocht met mw. H. (ambtelijk secretaris van adviesgroep
Buggenumse veld), ons plan wordt opgenomen in een groter geheel. Het plan is om één
budget aan te vragen.
WBTR. TN heeft contact gezocht met de gemeente om te kijken of er op gemeentelijk niveau
een gezamenlijke aansprakelijkheidsverzekering. Hier is nog geen reactie op ontvangen. DP
neemt contact op met TN om de stand van zaken na te vragen.
Zomerchallenge. Er wordt idee gelanceerd: Oud Nunhemse spelen, hiervan wordt besloten
de samenwerking met Sjan te zoeken. AH werkt dit verder uit.
Mini Bieb. Er wordt besloten het artikel vanuit de gemeente waarin een mini bieb
aangeboden wordt, op onze site te plaatsen. Inwoners kunnen hierop reageren.
Pad richting voormalige voetbalvelden. Er is opnieuw wethouder M. gevraagd naar een
reactie over het gebruikte materiaal in het herstel van het pad vanuit de Kampweg –
voormalige voetbalvelden.
Woningbouw. Initiatiefnemers hebben een gesprek gehad met de wethouder. Vanuit de
dorpsraad zal nu een brief geschreven worden inzake het ontwikkelen van starterswoningen
in Nunhem.
B. v.d. V. heeft aangegeven geen actief lid meer te willen zijn van onze dorpsraad. Hij wil wel
graag op de achtergrond als ondersteuner betrokken blijven. Onze dank gaat dan ook naar
hem uit voor zijn enorme inzet en enthousiasme jarenlang voor onze dorpsraad.
Afronding 75 jaar bevrijding. Als de regelgeving het toelaat wordt dit z.s.m. afgesloten.

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. 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.

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, woensdag 21 juli 20.00 uur in het gemeenschapshuis.

Actielijst:

Actie
Herbestemming voetbalvelden/
Contact voedselbos gemeente

Actiehouder
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

DP
Juni 2021.

DP en AH
HV/ EE

Opvolging
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.

