Notulen Dorpsraadvergadering 21 april 2022
Aanwezig:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Henk Janssen, Marij Droog,
Tiny van Wegberg, Nelly Janssen, Jim Cox, Keesje Kampa,
Lisanne van den Hout

Agenda:
1.Opening vergadering
Peter opent de vergadering.
Jaarvergadering; jaarverslag en financieel verslag 2021:
Akkoord jaarverslag 2021. Akkoord van Financieel verslag 2021 volgt nog. Henk doet de financiële controle.
Evaluatie educatief uitje in combinatie met het stoppen van de leden Bram, Loes en Johan.
Zeer goed geslaagd uitje. Genoten van de afternoon tea, en van de leerzame en gezellige rondleiding door
Bram zijn tandartsenpraktijk.
Actie op werven van nieuwe leden.
Mochten wij mensen kennen die het lidmaatschap interessant vinden, dan hoort de DR het graag.
Jim zet zijn verhaal van zijn ‘start’ bij de DR op FB en probeert leden te werven.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 34 Dorpsradenoverleg 11 april – Peter of Tiny
Het voorstel over de korting over de subsidie wordt nog besproken, en/of de gekorte subsidie door gaat.
AL 45 Overleg Centrum Management – 4 april Henk en Peter
We hebben de notulen ontvangen. De DR vraagt extra aandacht voor de overlast van duiven in het centrum
en zal de gemeente hierover informeren. Tevens willen we de beschadigde mozaïek bankjes in het centrum
laten opknappen en het bankje op Lambertusplein staat nu bij een nis van de kerk. Dit bankje zou teruggezet
moeten worden. We nemen contact op met Monique Peeters/gemeente.
4. Ingekomen/uitgegane post.
Nr. 18 Reactie Ton Peeters Gemeente m.b.t. aanvullingen op onveilige situatie.
Verlichting rode fietspad langs A73. Genoeg lichtpunten volgens Ton.
Nicole stuurt Ton een mail dat er wel voldoende lichtpunten zijn maar dat die te zwak zijn.
Toelichting door Lianne en Keesje.
Communicatie ‘Shared Space symbolen op de straat’ in het centrum, Nicole vraagt Ton naar de status.
Nr. 19 Definitieve versie Dorpsplan Wonen. Open ruimtes, groen en hoogbouw beperken (max 3 hoog) zijn
toegevoegd.
Nr. 22 Rembrandtstraat Campagne aandacht voor 30 km. Zaterdag 21 mei 10-12 diverse activiteiten en
gelukspoppetjes uitdelen. DR doet een financiële bijdrage. Campagne is uitgesteld. Nieuwe datum volgt.
Nr. 23 Nieuwe straatnaam. Vanaf Vondersestraat tussen huisnummer 59 en 61 en eindigt bij Wittebrugweg.
Enkele voorstellen zijn geopperd (in horster dialect - Meulenbaek Paet of Moelbere Paet of Molenbeek weg) en
doorgestuurd naar Driss Ahlalouch van de gemeente.

5. Rondvraag
Nicole: vraagt aan Hans Henzen (gemeente) naar status van verplicht groen binnen nieuwbouwprojecten.
Vervanger van Hans is Peter Grubben. Verzoek verzonden.
Nicole: licht aanvraag plan Disselhoff toe. We maken ons zorgen om de hoogte van het complex (4 hoog).
Marij: kijkt tevreden terug op de Gezamenlijke Collecte en opbrengst is bijna gelijk als vorig jaar.
Jim: neemt enkele taken op zich; social media, jongeren, Mussenbuurt.
Peter: afgevaardigde namens DR voor de Norbertuswijk (vervanger voor Loes) is nog vacant.
6. Sluiting vergadering
Peter sluit de vergadering. De volgende vergadering is 19 mei.
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