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Aanwezige leden: Marco Hesp, Toos Tielen, Frank ten 
Doeschate, Chantal Versleijen, Ruud Baltussen, Wiel 
Berden , Geert Vogelzangs, Anton de Wit, Pieter van den 
Hombergh 
Adviseurs:, Bart Engels, Hay Mulders 
Gasten: Piet Swinkels, Joep Sonnemans,  Math van Rengs, 
Jac Kleuskens, Paul Janssen 
Afwezig m.k.:  Hay Engels, Hilske Janssen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Ellen Jacobs 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Hay Engels en Hilske Janssen. 
 
2. Vaststellen  agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
3. Notulen vergadering 12-06-2013. 
Deze zijn goedgekeurd. Er is een opmerking vanuit de vergadering dat er aanzienlijk 
meer verkeer is de laatste 2 a 3 maanden die door het dorp richting/over de 
Hoebertweg gaat. 
 
 
4. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 

• Gezondheidscentrum America, Cliëntenraad 
Woonwenz gaat definitief niet bouwen, de intentieverklaring is nietig verklaard. 
Er wordt nu gezocht naar een particuliere investeerder. 
Cliëntenraad; de dorpsdagboeken worden na de vakantie verder uitgewerkt. 

 
 

• De kracht van America 
De dorpsavond is goed bezocht en wordt als positief ervaren, de uitwerking 
wordt binnenkort verwacht. De dorpsdagboeken worden verder verwerkt, er 
zijn een 200 verhalen ingebracht. 
 
 

• Brief belastingdienst 
We zijn als dorpsraad een ANBI; de regelgeving hierin gaat veranderen en 
moeten voor 1 januari 2014 verantwoording af gaan leggen bij de 
belastingdienst. 
Volgende maal besluiten of we de ANBI-status beeindigen. 
 
 

• Verwijderen hagen (groengroep) 
Er zijn diverse plekken waar de gemeente de hagen wil verwijderen. Na overleg 
met de bewoners zijn er afspraken gemaakt om de hagen of te verwijderen of 
te handhaven. 
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• KVK wijziging email voorkeuren 
Graag even opletten dat alleen het secretariaat reageert op mail aan de 
Dorpsraad in zijn geheel. 
 
 

• Dorpsmarketing Ottersum 12-09-13, wie bezoekt deze? 
Hilske zal aanwezig zijn. 
 
 

• Agendapunten B&W inleveren voor 26-08-2013  
• dorpskracht,  
• verkeersveiligheid (hoe staat het met de Zwarte Plakweg, situatie 

Hoebertweg, Nusseleinstraat, Griendtsveenseweg),  
• woningbouw,  
• gezondheidscentrum, 
• Park de Peelbergen,  
• situatie spoorwegovergang Horst-Sevenum. 

 
 

• DRO 2-9-2013 wie bezoekt deze vergadering? 
Marco gaat bezoeken samen met Toos. 
 
 

• Zwarte Plakheide 
Er zijn vergunningen ingediend voor het project. Binnenkort komt er een info-
avond waar verdere informatie volgt. 
Bezig met grondaankoop voor project De legende van Rowwen Hèze, contact 
met diverse financiers. Heidemij heeft toegezegd om project te ondersteunen 
zowel financieel als projectmatig. 
Fietsroute kaarten van de Peelheideroute zijn klaar. 
Paaltjes van knopenlopen zijn vandaag geplaatst en worden binnenkort 
voorzien van plaatjes. 
 
 

• Kermisevaluatie 
Kermis is goed verlopen, de kermisexploitanten zijn wat minder enthousiast 
omdat er minder bezoekers waren dan andere jaren, dit in verband met het 
goede weer waarschijnlijk. 
Horeca had de zaak goed onder controle, geen overlast geweest met rommel en 
glazen. De evaluatie met de bewoners en horeca is gepland op 28 augustus. 
 
 

• Werkzaamheden Zwarte Plakweg 
Het voorste gedeelte van de Zwarte Plakweg wordt voorzien van een nieuwe 
asfaltlaag en tevens worden er wat aanpassingen gedaan. De fietsstrook tot 
aan de Graafsebosweg komt te vervallen en wordt het bestaande voet-fietspad 
weer een fietspad. De Zwarte Plakweg wordt een 60 km zone met op de 
kruispunten Graafsebosweg en Raamweg een verhoging. 
 

• CPO; “Bouwen in eigen beheer” 
Er zijn vier gegadigden die willen gaan bouwen en dit project loopt. 
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5. Ingekomen/uitgaande stukken 
Servicepunt Synthese zocht een vrijwilligersbaan voor een Poolse mevrouw. Marco 
neemt contact op. 
 
6. Mededelingen 
     Sinds 2 a 3 maanden wordt de Putweg gebruikt als racebaan, er wordt 100 en 120 km       
gereden. 
 
 
7. Rondvraag/Afsluiting. 
Anton: gaat informeren voor een rondleiding bij firma van Dijck op 18 september of 2 oktober. 
Hay M.: In mei heeft er een artikel in de krant gestaan over gevaarlijke stoffen over het spoor.  
Hay spreekt zijn bezorgdheid uit hierover. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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