Agenda vergadering 3 november 20.00 uur in het Gemeenschapshuis.

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Notulen van de vergadering 8 september 2021.
3. Mededelingen en extra bespreekpunten:
- Communicatie gemeente, overleg dorpsraden 23 september jl.
- Voortgang herinrichting Herman Meddens plein, wie doet wat?
- Accommodatiebeleid
- Herbestemming voetbalvelden
- Dorpsboekje
- Ontwikkelingen op de Zevenellen
- Gang van zaken rondom sirenepaal Herman Meddensplein
- Compensatiegelden Nunhems/ adviesgroep Buggenumse veld
- Plaatsing informatieborden Nunhem (Dorien) zal ik snel na mijn vakantie oppakken.
- WBTR, nog niks vernomen van de gebiedsregisseurs.
- Minibieb
- Woningbouw
- Wandelroute
- Welkomsbord begin van het dorp? Op verzoek van A. Hermans
- Viering 40 jarig bestaan Muziekvereniging Nunhem in gezamenlijkheid door onze
nieuwjaarsreceptie te verplaatsen naar 2 januari 2022
- Organisatie garage-sale
- Financiële verantwoording goede doelen & zomerchallenge
- Eindresultaat 75 jaar Bevrijding
4. Ingekomen en uitgegane post
- Interview hallo magazine op dinsdag of woensdagavond rond 19 uur.

5. Actielijst
Actie
Herbestemming voetbalvelden/
Contact voedselbos gemeente
Kennismaking dhr. Coppus OML
Gang van zaken sirenepaal
Werkgroep herinrichting Herman
Meddens Plein
Accommodatiebeleid
Update nieuwe bewonersboekje

Actiehouder
HV/ E.E.

Planning afronding 75 jaar bevrijding

Allen met
werkgroep

DP en AH
E.E.
HV/ EE
EE en DP
BvdV en HV

Opvolging
Teruggeven aan de gemeente daar
hoort het ook thuis.
Indien de richtlijnen het toelaten.
Reminder sturen naar Gemeente
Doorlopend.
EE neemt contact op het JC.
Allen doornemen, evt. aanpassingen
doorgeven aan HV.
Zodra de regelgeving dit toe laat
worden afspraken gepland.

Woningbouw

EE

Navraag vergunningplicht
rommelroute
Minibieb

DP

Viering 40 jarig bestaan
Muziekvereniging/
Nieuwjaarreceptie

EE

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

AH

EE stelt namens de dorpsraad een brief
op inzake het realiseren van
starterswoningen in het dorp.
Navraag Gemeente en terugkoppeling
initiatiefneemster.
AH zal contact opnemen met eigenaar
minibieb en 2 geïnteresseerden en de
afstemming zoeken.
Afstemming met voorzitter
Muziekvereniging.

