Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 14 mei 2020.
Aanvang 20.00 uur
Locatie: basisschool ‘Onder de Wieken’.
Alle leden zijn aanwezig.
1.

Opening
Mathieu heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat het goed is om weer aan de slag te
gaan met inachtneming van de regels inzake corona.

2.
..

Werkgroep Openbare ruimte
De beheersvergoeding voor de plantsoenen en terreinen wordt vanaf dit jaar aangevuld met
een vergoeding voor Donksweide. Gezien de werkzaamheden wordt overwogen om een
bosmaaier aan te schaffen.
Madousbosje: hier wordt de begroeiing aangepakt om op enkele plekken een open ruimte te
creëren.
In het Meteriks veld is het groen bijna gerealiseerd. Doordat her en der materialen van
bewoners waren opgeslagen kon niet alles gerealiseerd worden. De voorkeur van een aantal
bewoners ging uit naar een trottoir maar dit is niet gehonoreerd door de gemeente.
De tijdelijke herbestrating bij het MFC is door een aantal leden van de werkgroep opgepakt.
Vandaag heeft Frans het laatste concept van het centrumplan gekregen. Dit wordt besproken en
zijn nog enkele zaken die opgepakt moeten worden:
* overleg plannen met het MFC / kermisorganisatie en fam. Haenen voor de laatste
aanpassingen.
* er zijn nog enkele kleine onduidelijkheden, Frans pakt dit op en dit wordt verder besproken
in een klein comité van de werkgroep.
Meterik schoon (ingebracht door Ton), dit wordt verplaatst naar september – oktober.
https://www.nederlandschoon.nl/Supporter%20van%20Schoon
de tekening is voor het wandel-fietspad langs de Kabroeksebeek is gereed.
* het pad gaat vanaf de afhangweg langs de champignonkwekerij, achter de sluis komt een
brug waarna het pad door de Donksweide gaat en uitkomt bij Bekkershof;
* het pad wordt (half) verhard met wildroosters;
* tijdpad is onduidelijk, de verwachting is dat dit einde van het jaar wordt opgepakt.

..
..

..
..

..
..

3.
..

werkgroep sociaal
De dorpsverbinders houden regelmatig telefonisch contact met een aantal ouderen uit het dorp
en verlenen waar nodig ondersteuning al dan niet met inzet van anderen;
De gesprekken in het kader van de enquête onder ouderen wordt geparkeerd.

4.
..

Werkgroep wonen en dorpsontwikkeling
De informatieavond levensloopbestendige woningen staat gepland op 17 en24 juni (indien
nodig);
De gemeente is achter de schermen drukdoende om nieuwe bouwgrond te verwerven;
De werkgroep is voornemens om in gesprek te gaan met de wethouder om de urgentie
nogmaals te benadrukken.

..
..

5.
..
..

Werkgroep communicatie.
De vraag aan de dorpsverbinders om regelmatig iets op facebook te plaatsen.
De samenwerking met ’t Krèntje, komt terug in het onderlinge overleg (2x per jaar).
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6.
..
..

Collectief isoleren en zonnepanelen
Nemen wij het initiatief om collectief isoleren en aanschaf zonnepanelen te stimuleren, dit in
het kader van duurzaamheid.
Karin, Jolanda en Frans gaan een praatpapier samenstellen dat als uitgangspunt gaat dienen.
Zodra dit gereed is wordt het onderwerp geagendeerd.

7.
..

Verslag van 20-02-2020 en actielijst
Dit wordt goed gekeurd met de opmerking dat het belangrijk is om druk te houden op de
besluitvorming realisatie van de sporthal. Ton vraagt bij Trivia na wat de stand van zaken is.
Verder wordt bij de voetbalclub geïnformeerd naar de stand van zaken.

8.

Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 14 febr. (zie bijlage)
Geen aanvullingen.

9.
-

Kopij ’t Krèntje
Ton zorgt voor een stukje waarin wordt meegedeeld dat de volgende openbare vergadering
(indien mogelijk) in september plaatsvindt. Hierbij wordt ook aangegeven dat inwoners punten
kunnen aandragen en/of contact kunnen opnemen met de dorpsraadsleden.
wk 1 verslag van deze vergadering (Ton);
wk 2 toelichting op de informatieavonden levensloopbestendige woningen/BOW (Ton);
wk 3 stukje over Donksweide (Frans) en reminder informatieavonden BOW;
wk 4. agenda besloten vergadering

10.
-

Rondvraag en sluiting
Iedereen gaat op zoek naar evt. aanvulling/verjonging van de DR. Agenderen in september;
In de vergadering van juni wordt een inventarisatie en planning gemaakt tot 1-1-2021;
Ton informeert bij het MFC wat de vergadermogelijkheden zijn na de verbouwing. Agenderen
voor de juni vergadering;
Ger Kleuskens meedelen dat we in juni niet komen vergaderen.
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