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Verslag dorpsraadvergadering, donderdag 17-06-2021 

Aanvang 20.00 De Meulewiek / biljartruimte 

Laatste vergadering voor het zomerreces. 

Afm. Karin, Paul 

 

1. Opening 

* Ivm de voetbalwedstrijd worden alleen de noodzakelijke agendapunten behandeld. 

* Het thema “verkeer’” wordt een apart agendapunt. 

 

2. Werkgroep Sociaal 

- Geen bijzonderheden. 

 

3. Werkgroep Openbare ruimte 

- brf. 202189 bewoners Past. Notermansstraat, overlast bomen. 

* gemeente is van mening dat er geen gevaar voor de omwonenden en dat de situatie 

houdbaar is. Men wil alleen de boomspiegels aanpakken. 

* De dorpsraad is van mening dat er iets moet gebeuren. Het voorstel is om de bomen te 

vervangen door andere bomen omdat we van mening zijn dat de overlast de komende jaren 

alleen maar toeneemt. 

.. FJ mailt naar de gemeente en TH mailt naar de bewoners. 

- Mail gemeente (202192): ivm de realisatie van het project BOW heeft het huidige trafohuisje bij 

de kerk te weinig capaciteit. 

* Er komt een nieuwe trafo. De trafo’s die Enexis plaatst worden standaard in een beton grijze 

kleur (RAL 7044) geplaatst. Enexis stelt voor om deze in de Bosgroene kleur (RAL 6009) op te 

leveren. De dr is hier mee akkoord. 

* De gemeente heeft gevraagd wat er met het karakteristieke oude trafohuisje moet gebeuren, 

slopen of behouden. Deze vraag is doorgestuurd naar de heemkunde. Medio volgende week 

krijgen we een antwoord. 

.. TH informeert de gemeente na antwoord van de heemkunde. 

- mail Theo Janssen (202194): Langdurig parkeren van een Audi in de Jan Drabbelstraat. 

* Dit al langer bekend ook bij de politie. Momenteel kan men hier geen actie op ondernemer 

omdat de papieren in orde zijn en dat het een openbare parkeerplaats betreft. 

.. TH beantwoord de mail. 

- Het hekje bij de speeltuin Meteriks veld wordt in orde gemaakt naar de wensen van de 

omwonenden. 

- Madou’s bosje is zo goed als klaar. Voor het opruimen van snoeiafval uit de openbare ruimte 

moet voortaan een melding worden gemaakt bij de gemeente. 

- De werkzaamheden aan de Crommentuynstraat gaan langer duren dan gepland. Dit levert een 

probleem op voor de kermis. 

 * Frans heeft al contact gehad met de kermiscs. Deze gaan in overleg met de aannemer. 

- De evenementenkas (elektriciteit) kan nog niet gerealiseerd worden bij het mfc er komt een 

tijdelijke voorziening. 

- De inwoners van de  Jan Drabbelsstr. klagen over de verkeersdrukte, gemeente reageert met 

een standaardbrf.  

- Vergunning voor het wandel-fietspad is aangevraagd door de gemeente. De verwachting is dat 

in het najaar begonnen kan worden. 
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4. Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling 

- Stand van zaken BOW: 

 * Eind aug. begin sept. wordt de oude school gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. 

 * De beoogde startdatum van de bouw is begin nov. 

 * Momenteel worden de papieren in orde gemaakt. 

- Stand van zaken realisatie sporthal (nav informatiebijeenkomst van 3 juni). 

* Het eerste schetsontwerp zag er veelbelovend uit. Er is een reactie gekomen van de 

voetbalclub dat zij niet geïnformeerd zijn. 

.. TH geeft deze reactie door aan de gemeente. 

*  Jac Tacken stopt als lid van de werkgrp. 

..  Ton zorgt voor een attentie. 

 

5 Zwaar verkeer 

 Mathieu praat de dr bij over de ontstaansgeschiedenis (zie ook de diverse verslagen). 

 Tijdens de bijeenkomst van 15 juni zijn er 3 werkgroepen geformeerd te weten: communicatie / 

bedrijven / wegenplan 

 .. MT zorgt voor het verslag van 15-6-2021. 

 .. 13 juli is de volgende bijeenkomst van werkgroepen. 

 

6. Werkgroep Duurzaamheid 

- De bedoeling is om in sept. een duurzaamheidsmarkt te organiseren. 

 

6. Thema van de actielijst: 
- 144: PDCA-cyclus / Mathieu 
 Dit kan gecombineerd worden met actiepunt 201. 
 * Dit wordt verplaatst naar augustus. 

 

7. Verslag van 20-05-2021 + actielijst (zie bijlage) 

- Dit wordt goedgekeurd.  

 

8. Ingekomen en uitgaande stukken vanaf 15-05-2021 (zie bijlage) 

- Geen opmerkingen/vragen. 

 

9. Kopij ’t Krèntje 

22 juli huis aan huis/ zwaar verkeer verslag../ vakantiegroet. 

1e verslag 

2e energie enz. 

8-9 aug. agenda 

Verder geen actie in tijdens het reces van de dorpsraad. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
- BBQ Martin 5 sept. onder voorbehoud. 
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