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Datum: 

 

Aanwezig: 

 
 

 

Verhinderd: 

Verslag 
Bijeenkomst Dorpsraad 

 
 
11 februari 2019 
 
Paul Hendriks, Reggy Janssen,  
Frank Dreverman, Hanny Hendricks  
Nicky Ooms, Ronald Jaegers 
 
Angelique Barten  

 

 
 

Notulen, agenda en actielijst: 

 Notulen en agenda vastgesteld. Actielijst doorlopen.  
 

Bestuur MFC: 

 Gesprek gehad met de voorzitter van het MFC over de toekomst van het bestuur 
van het MFC. Het bestuur is op dit moment erg uitgedund en bestaat uit 3 
personen (en Wim, maar die kan nog niet op volle kracht functioneren). Na 
gesprekken met oud-bestuursleden van het MFC, personeel/vrijwilligers MFC en 
gebruikers, denken we dat het bestuur versterkt moet worden en indien mogelijk 
verjongd. MFC staat er op dit moment goed voor: financieel gezond en wordt veel 
gebruikt. Er is veel goed werk verricht op het MFC op dit gezonde niveau te 
krijgen door het huidige bestuur. Er komt een vervolgafspraak en hopelijk maakt 
het MFC dan gebruik van een bundeling van krachten met de Dorpsraad om hier 
aan te gaan werken.  

 
Fittestdagen:  

 Overleg geweest omtrent begroting Fittestdagen met MFC. Sponsoring wordt niet 
toegestaan. Begroting besproken en kaders afgestemd. De fittestdagen zijn nu 
vastgezet op 17 en 19 april a.s. 20 Februari volgende overleg met de werkgroep 
en deelnemers.  

 
Gesprek CPO en Sterckwijck met gemeente: 

 Dit heeft op 28 januari plaatsgevonden. Was een goed gesprek. Paul van Hoek en 
wethouder Stevens waren hierbij ook aanwezig en hadden zich prima voorbereid. 
Er was een goede uitleg over de vragen die we per brief al verstuurd hadden 
richting gemeente. Verslaglegging gaat naar CPO, omwonenden Sterckwijck en 
Gemeente. Er zijn nog een paar punten onderhanden, zoals aankleding van de 
WADI als speelveldje. Strook tussen Sterckwijck en Heggenrank overkopen kan 
niet volledig. Gemeente gaat bekijken of er wel een strook gekocht kan worden, 
mits alle aanwonenden dat willen doen.  

 Betreffende Sterckwijck: goede uitleg ontvangen.  

 We zullen verslag verspreiden aan de betrokkenen.  
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Gesprek Achilles met gemeente: 

 Met voorzitter Achilles in gesprek gegaan met Willie Hendriks en een ambtenaar. 
Gemeente wil af van het beheer en de bijbehorende kosten van de sporthal; dat 
is niet meer het werk van de Gemeente. Privatiseren is dus nodig. Niets doen is 
geen optie, want dan gaat de Gemeente de sporthal sluiten voor Achilles. Op 11 
april is er een nieuw gesprek met de gemeente en dan zal Achilles een plan 
moeten hebben hoe dit probleem wordt opgelost. Dorpsraad denkt mee hierin. 
Hiervoor is een gesprek gepland op 14 maart.    

 
Snelheidsbeperking Jan Beekman gemeente Boxmeer: 

Mogelijkheden weer opnieuw bekeken en opties van de gemeente besproken. 
Ambtenaar Beekman zegt overigens dat de snelheidsproblemen meevallen: hij 
heeft de beschikking over snelheidsgegevens op basis van 'floating car data'. 
Hiermee hebben we een indicatie V85 (15% rijdt harder; 85% rijdt minder hard) 
op diverse locaties. Ideeën over snelheidsbeperking gedaan. 
 

Jeugd en jongeren en bestuur jeugdhuis: 

 Belavond gehad met de werkgroep. Er zijn twee avonden gepland voor de 
genodigden. Bestuur plus werkgroepen hierbij aanwezig. Op 19 en 25 februari a.s. 
zijn de bijeenkomsten. Vanaf 19.45 uur in het jeugdhuis. Avond duurt tot 22 uur. 
Eerst brainstormen, kijken wat we willen. Optie is ook jeugdhuis sluiten als er 
geen bestuur te vinden is. Natuurlijk willen we dat niet.  
  

Wateroverlast-issues: 

 Op dit moment weinig ontwikkelingen. Regelmatig contact met de gemeente 
hierover onderhouden.  

 
Overig en mededelingen: 

 WIU:  Gladheid in wijken was onlangs niet aanvaardbaar. Twee aanvullende 
ideeën van inwoners gekregen die we na gaan sturen naar de Gemeente. Tevens 
reageren op de mail van Jan Beekman. 

 Collegebezoek 14 oktober is prima, maar 13 november is de openbare 
vergadering. Graag hier voor uitnodigen, bewoners kunnen dan ook vragen 
stellen. Brief hierover wordt verstuurd.  

 Officiële viering Maasheggen 7 maart te Oeffelt. We sturen geen afvaardiging en 
melden ons af.  

 Overleg SWOGB verzet naar 27 februari.  

 Aanvraag ondersteuning organisatie Goede Doelen Aktie Samen Sterk wordt 
goedgekeurd. Bevestiging wordt verstuurd.  

 Gesprek met werkgroep 75 jaar vrijheid gehad. Werkgroep is goed bezig; er zijn 
prima plannen. Afgesproken is dat de werkgroep 75 jaar vrijheid eerst een 
begroting maakt, dan laten weten. Daarna besluit over financiële ondersteuning 
hiervoor.  

 Brief kermis ontvangen. Aanvullende vragen stellen.  

 Wonen: ontwikkelingen nieuwe bouwlocatie verloopt gestaag. De mannen in de 
werkgroep wonen worden steeds enthousiaster. Kijken naar subsidie potjes. 
Nieuwe persoon voor bestuur wordt gevraagd voor de portefeuille Wonen.  

 Moderniseren De Info: wordt aan gewerkt.  
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Rondvraag en afsluiting: 

 Waarderingssubsidie ontvangen van Gemeente. Jaarafrekening moet vóór 1 april 
verstuurd zijn naar de gemeente.   

 Pannekoekendag: gaan we mede organiseren. Werkgroep is nog met MFC in 
gesprek.    

 Eerste training walking football bijgewoond. Erg leuk! Begonnen met koffie, 
daarna training op het hoofdveld. Fred van Bree heeft eerst een fitheidstest 
afgenomen bij de leden. Training wordt nu verschoven naar de dinsdagmiddag. 
Leo van den Heuvel en Fred van Bree zijn de trainers. Ze gaan zich allemaal 
opgeven voor de fittestdagen.  

 Bijeenkomst over levensbestendig wonen bijgewoond. Ging over mogelijkheden 
qua wonen, aanpassingen, tips etc.   

 Overleg project wonen en zorg voor senioren bijgewoond. Goed overleg. 
Werkgroep is opgericht. Beugen werd als goed voorbeeld genoemd. Gaan kijken 
wat de dorpsraad gaat doen hierin.  

 Kerstboom kan niet verzekerd worden. Staat openbaar, er is geen toezicht. 
Verzekering zou net zoveel kosten als nieuwwaarde van een boom. Niet doen 
dus! Camera-toezicht kan helpen.  

  


