
 

 
 

 

 

 
NOTULEN 

   

 

DATUM 20 januari 2020 

LOCATIE Maeszicht 

VOORZITTER Dio van der Veen 

NOTULIST Nicole Valckx 

AANWEZIGEN Dio van der Veen, Herbert Florax, Bianca van Sleeuwen en Nicole Valckx 

AFWEZIG Anneke Toonen en Rosalie Snijer 

 

 AGENDA 
 

  ONDERWERP Actiepunten vorige vergadering 

BESPROKEN  

* Ontwerp bord voorop Loswal is gereed: Dio gaat prijs opvragen bij Signs for You en vraagt advies voor de afmeting van  
    het bord. 
* Grind voor bankje: het bankje op de Sintelenberg is nog (steeds) niet geplaatst: Herbert heeft contact gehad met de  
    gemeente en het bankje zal van ’t voorjaar worden geplaatst… Dit horen we echter al een tijdje! Wellicht een overzicht  
    maken van wat het gaat kosten als we het zelf doen en vragen of we dit kunnen declareren? 
* Klok kapel: Anneke weet waarschijnlijk meer, doorschuiven naar volgende vergadering. 
 

 ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE  EINDDATUM 

   

   

 
ONDERWERP Agendapunten vergadering 20 januari 2020 

BESPROKEN Budgetbepaling 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Aanvraagformulier maken voor subsidieaanvragen vanuit het dorp en dit op 
de website plaatsen. 

Dio  

   

 
ONDERWERP  

BESPROKEN Enquête 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Rosalie is hiermee bezig geweest, doorschuiven naar volgende vergadering. Rosalie  

 



ONDERWERP Struinpad langs de Maas 

BESPROKEN  

Er zal contact gezocht moeten worden met aanwonenden: wat willen zij? Er 
is nu al regelmatig overlast in de vorm van menselijke uitwerpselen. 
Voorstel om even de reactie van de gemeente af te wachten vanuit de 
landschapsvisie Maasdal. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

   

ONDERWERP Maaibeleid 

BESPROKEN  

Ben Hesen heeft contact gehad met Marcel Heldens van Heldens Maaiwerk 
en gaat naar de gemeente met het voorstel om 4x per jaar te maaien. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Ben Hesen houdt Nicole op de hoogte. Nicole  

ONDERWERP Vraag Archief Aijen 

BESPROKEN  

Theo Simons heeft namens het Archief Aijen gevraagd om, eventueel, een 
bijdrage aan ‘Bevrijding 75’ in de kapel. Hier wordt een film vertoond en 
mochten er kosten worden gemaakt, worden deze dan vergoed. Hij gaat nu 
naar de gemeente met de vraag om subsidie. Verder zullen er niet veel 
kosten zijn. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

ONDERWERP Evaluatie kerstviering 2019 

BESPROKEN  

Doorschuiven naar volgende vergadering.   

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

ONDERWERP Kapel, kerstmateriaal 

BESPROKEN  

Door de buurtvereniging die afgelopen Kerstmis de kapel heeft versierd, zijn 
kosten gedeclareerd: er is een nieuwe lichtslang gekocht voor de ster in de 
boom bij de kapel en er is een bord gemaakt met de tekst: 2e Kerstdag 
kapel geopend. Deze kosten zijn door de dorpsraad vergoed in het kader 
van dorpsverfraaiing! 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

ONDERWERP Vernieuwing Aijerdijk 

BESPROKEN  

Er lijken plannen te zijn om de weg te verbreden met aan weerszijden een 
fietspad en hiervoor zullen bomen gekapt moeten worden. Dit moeten we 
niet willen: betekent meer toeristisch verkeer naar camping Leukermeer. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Mailen gemeente met vraag of deze plannen kloppen. Dio  

ONDERWERP Kermis Contract 



BESPROKEN  

Wij zijn blij dat de gemeente ook wil dat de kermis behouden blijft. Maar in 
welke vorm? Wat is het budget van de gemeente. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

- evaluatie inplannen met werkgroep ‘kermis’ 
- vergadering inplannen en Wim Strolenberg uitnodigen 

Nicole/Anneke 
Dio 

 
z.s.m. 

ONDERWERP Silo’s in Maashees (uitzicht vervuiling) 

BESPROKEN  

Vanuit het dorp kwam de vraag of de dorpsraad actie wil/kan ondernemen 
tegen het voornemen van Havens in Maashees om hogere silo’s te gaan 
bouwen. Dit doet de dorpsraad niet, bewoner dient op eigen titel een 
zienswijze in te dienen bij gemeente Boxmeer. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Dit melden aan betreffende inwoner. Dio  

ONDERWERP NL doet 

BESPROKEN  

Er is een vraag binnengekomen van Patrick Tabak of er een 5 tot 10-tal 
inwoners mee zouden willen helpen bij het schoonmaken van de zaal, de 
groenstrook daarbuiten (snoeien) en eventueel de speeltuin. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Voor volgende vergadering opnieuw agenderen Dio  

ONDERWERP Maasduinen Courant 

BESPROKEN  

Mogelijkheid om berichten te plaatsen ‘in het achterhoofd houden voor als 
we algemeen nieuws hebben. Bijvoorbeeld de opening van zaal  
’t Veerhuis. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

ONDERWERP Dorpsraden Bergen: welke rol willen wij als Dorpsraad? 

BESPROKEN  

Wij zijn géén verlengstuk van de gemeente! Wel proberen we onderwerpen 
die in het dorp spelen, terug te koppelen naar de gemeente.  

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

   

ONDERWERP Groengroep 

BESPROKEN  

Lex Snijer is de groengroep. Er hebben zich nog geen andere leden 
aangemeld. Het zou fijn zijn als de materialen van de groengroep op een 
centraal punt zouden staan waar je altijd bij kunt. Herbert geeft aan dat 
Jan Broekman heeft aangegeven dat er bij hem wel plaats is. 

  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Contact opnemen met John Lucassen om dit te gaan regelen. Nicole  

 
 

VOLGENDE VERGADERING    

 

DATUM Woensdag 5 februari 2020 



 

TIJDSTIP 20.00 uur 

LOCATIE Maeszicht 

 


