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Aanwezige leden: Hay Engels(vz), Mien Klaassen, Geert
Vogelzangs, Ellen Jacobs, Wiel Berden, Frank ten Doeschate,
Dorien Mulders,
Adviseurs: Hay Mulders
Gasten: Piet Swinkels Jac Kleuskens
Afgemeld: Marco Hesp
Notulist: Ellen Jacobs

Genomen besluiten:

Actie lijst:

1. Opening en berichten van verhindering.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag vorige vergadering d.d 17-12-08.
Geen op-/aanmerkingen.
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ellen.
4. Ingekomen en uitgaande post.
Trapveldje komt in de volgende vergadering op de agenda.
5. Jaarverslag 2008.
Blz. 1 bezetting dorpsraad is mager, in mei worden er nieuwe kandidaten verzocht om in de
dorpsraad zitting te nemen.
Foto’s americaweb worden nu regelmatig geupdate, zodat er wat recente foto’s op het web
staan.
December: in verslag staat het woord braderie; dit vervangen door het woord vrije markt.
Hierbij wordt het jaarverslag vastgesteld.
6. Evaluatie oud en nieuw.
Opruimwerkzaamheden; troep die op het plein en bij de kiosk lagen na het afsteken van
vuurwerk, wie ruimt dit op? Iedereen zou graag zien dat er volgend jaar eerder wordt
opgeruimd. Oproep in peelklokje (december) plaatsen met verzoek om gemaakte rommel ook
op te ruimen. Op de scholen hier en in de omgeving, is het dit jaar goed verlopen, geen
overlast.
7. Evaluatie kerstboom inzameling.
Piet Swinkels is aanwezig geweest, er zijn 120 bomen ingezameld. Piet heeft diverse foto’s
gemaakt en stuurt die door naar Marco. Volgend jaar wordt de prijs per boom verhoogd zodat
het nog aantrekkelijker wordt voor de jeugd om bomen in te zamelen.
8. Mededelingen / lopende zaken.
Kascommissie: Nico wordt vervangen door Dorien. Controle dient voor de volgende vergadering
gedaan te zijn. Wiel en Dorien nemen contact op met penningmeester om dit te regelen.
Knip Schiksedijk; wat is de stand van zaken? Keuze ligt bij de gemeente, wordt navraag gedaan
bij de gemeente.
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9. Rondvraag.
Mien: uitnodiging ontvangen voor een open dag op 21 januari 2009 op het park: Sunparks
Limburgse Peel ( voorheen Loohorst).
Piet: sneeuwruimen door de gemeente kwam erg laat op gang, er is door de dorpsraad al
gereageerd naar de gemeente toe. In het peelklokje een stukje plaatsen om mensen te
bedanken die de trottoirs schoongemaakt hebben en vermelden dat er een zoutbak bij de kerk
staat.
Frank: heeft ook naar de gemeente gebeld met opmerking dat er slecht geschoven en
gestrooid is na de sneeuwval in het buitengebied. Gemeente beroept zich op overmacht.
Wiel: bestemmingsplan buitengebied visie deel 1, vanaf 9 januari ligt dit 6 weken ter inzage.
Jac: foto per kern, wordt hier met dit project nog iets gedaan? Volgens Mien ligt dit project stil
in verband met ziekte van de ambtenaar van Welzijn.
Door de sneeuwval zijn er 3 aanrijdingen geweest binnen een straal van 200 meter.
Probleem rammelen putdeksel Zwarte Plakweg is nog steeds niet verholpen, Jac zal contact
opnemen met Maria Meulendijks om dit punt te behandelen in een gesprek met de gemeente
waar Jac ook graag bij wil zijn.
Hay M: klacht ontvangen over hondenpoep op het Munckhofplein, klacht is doorgestuurd naar
de gemeente en Loek Logister heeft gereageerd dat de klacht doorgestuurd is naar het team
handhaving. Voor de aanleg van de dam over de put wordt prioriteitsgeld ingezet.
Dorien: Balgooien is op 1 maart, Frank en Dorien regelen dit. In het peelklokje komt een
oproep voor de bruidsparen die mee willen doen, zij kunnen zich dan aanmelden.
Geert: Trapveldje, Geert heeft contact gehad met Wonen Horst deze zien wel iets in het project
en verwachten ook positieve reacties van andere fondsen.
10. Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.
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