Notulen Dorpsraadvergadering 19 december 2011 in cafe ‘t Hukske

Aanwezig; Mat van Rijswick, Martin v/d Homberg, Tjeu Tacken, Frans Janssen, Sjaak Jenniskens , Paul de
Koning .
Afwezig: Elbert Joosten, Ton Hendriks en Karin Reijnders
1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2

Het krentj en website
De website is nu klaar, alles werkt, het is nu zaak alles bij te houden, zodat alle info up to date is.
Er is heel veel interesse voor het nieuwe dorpsblaadje, vooral de papieren versie is heel erg intrek, de
bewoners hebben het toch graag op tafel liggen, in plaats van op de computer.
Ruim meer dan de helft van de huishoudens heeft zich aangemeld.

3

Jule de boules baan
Ger Madou komt uitleggen wat de plannen voor de baan zijn
Het is de bedoeling, dat er naast de baan ook een kruidentuin komt.
Er zijn nog een aantal zaken die geregeld moeten worden, voordat de baan kan worden aangelegd.
De gemeente is nog niet akkoord met de baan op deze plaats.
De begroting is nog lang niet compleet, er zijn nog veel te veel onzekere factoren
De dorpsraad vindt dat het plan misschien prioriteitsgeld kan krijgen, als het volledig openbaar en voor
iedereen toegankelijk is ,maar we steunen geen afzonderlijke verenigingen.
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Notulen van de vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.

5

Ingekomen en uitgegane stukken
11.280 Het kerkplein wordt door Ayla boomverzorging verzorgt in januari
11.282 Er zal een stukje in het krentje komen over de voortuinen wedstrijd
11.285 Sjaak bekijkt wat de mogelijkheden er zijn voor een fietsroute door Meterik (de Staakroute)
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Er zijn geen vragen voor de rondvraag
Op zaterdag 21 december zullen we kerstbomen plaatsen en een groepsfoto voor de Hallo maken.
Mat er komt een herdenkingssteen bij het kerkhof voor neergestorte vliegtuigen tijdens de tweede
werldoorlog
We hebben € 400,- nodig voor de exploitatie van het krentje in de gratis periode, dit komt uit de
prioriteitspot. Het krentje gaat onder de dorpsraad vallen, dit is goedkoper en makkelijker. Wij hebben
al een KvK nummer.
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 en bedankt iedereen.

