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VERSLAG OPENBARE VERGADERING .
Datum:
Tijd:
Plaats:

Woensdag 11 december 2019.
20.00 uur.
GEMEENSCHAPSHUIS DE ZAAL.

Aanwezig: Loek, Toon, Daan, Martien, Ton.
Werkgroep Mariapeel en ca. 7 belangstellenden.
Afwezig m.k.g.: Jos, Bas.
1. Vaststelling verslag 16 oktober 2019.
Vastgesteld met aanvullende opmerkingen:
Zwaluwhotel en ooievaarsnet worden gratis of tegen minimale kosten gemaakt.
2. Evaluatie / Voortgang werkgroep wonen:
Loek doet verslag van het overleg met de wethouders op 11 november.
Gesprek was zeer positief. Belangrijk is nu als dorpsgemeenschap naar buiten te treden, onder de vlag van
de dorpsraad.
Daan Verhoeven doet verslag van de besprekingen over het klooster.
De welstandscie heeft geen bezwaren tegen de plannen voor het klooster.
Binnen het bestemmingsplan moet een wijziging aangebracht worden m.b.t. de functie van het klooster.
In januari 2020 is er o.a. nog een gesprek met de subsidiedeskundige van de gemeente.
Herverkavelen: Gemeente maakt nog een overzicht van huidige locaties en mogelijkheden.
Evt. nieuwe locaties worden pas bekeken na het aanstellen van de nieuwe wethouder.
De werkgroep wil ook nog een gesprek met “Wonen Limburg”.
Evt. nieuwe locatie wel al aanwijzen door gemeente en formeel maken wanneer er daadwerkelijk behoefte
is.
Starterswoningen die eigendom zijn kunnen vrij verkocht worden. En dus kan de waarde ook stijgen.
2a. Klankbordgroep Waterschap:
Voorgesprek geweest op 11 december.
Er komt een nieuwe klankbordgroep. Vooral Brabant wil hier een vertegenwoordiger vanuit Griendtsveen
bij hebben. Sam vd. Steen zal naar deze eerste bijeenkomst op 18 december gaan. Verslaglegging in onze
volgende besloten vergadering.
:
3. Evaluatie overleg Laanbomen.
De werkgroep heeft overleg gehad over het onderhoud 2019 en 2020. In St.Barbarastraat worden enkele
bomen gerooid bij de nieuwe woningen. Waar mogelijk ook vervanging.
Voordat aan onderhoud wordt begonnen vindt er jaarlijks overleg plaats met de dorpsraad.
In het voorjaar worden er nieuwe bomen geplant aan de St.Barbarastraat, hier is ook de basisschool bij
betrokken.

In het kader van plannen waterschap in het kader van onderhoud / uitdiepen Helenavaart ook goed overleg
met waterschap. Evt. publicaties in Mededelingenblad afstemmen met Bas van Lisdonk.

4. Voortbestaan basisschool De Driehoek:
Voorstel gesprek dorpsraad met Dynamiek en wethouder onderwijs is opgenomen als afspraak bij het
overleg met de wethouders.
Eventueel ook onderzoek naar ombouw gemeenschapshuis naar multifunctioneel gebouw (o.a. met
basisschool).
5. Rondgang Mededelingenblad 2020.
Voorstel om voortaan per bank te incasseren; voor mensen die niet per bank kunnen betalen blijft de
contante mogelijkheid aanwezig. Dit kan dan rechtstreeks bij de redactie betaald worden.
6. Werkgroep Mariapeel:
Handhavingsverzoek i.v.m. 0 – meting.
Uitvoering van afspraken i.v.m. bestrijding muggenoverlast.
Ook aan Deurnese kant worden werkzaamheden uitgevoerd t.a.v. muggenbestrijding, mede ook op advies
van Alterra.
Er blijven nog steeds meningsverschillen tussen werkgroep en o.a. staatsbosbeheer.
7. Rondvraag:
Opknappen Barbarastraat kan hier iets aan gedaan worden? Wordt doorgegeven aan de gemeente.
Er wordt naar een rechtsbijstandverzerking gevraagd van de Dorpsraad. Dit wordt verder besproken tijdens
een besloten vergadering.
Betonnen rand (graskeien) is op plaatsen al aan het verzakken mede door het zwaardere
landbouwverkeer. We zouden de omleidingsroute om Griendtsveen weer bespreekbaar moeten maken
omdat het landbouwverkeer steeds zwaarder en breder wordt.
Wageningen University heeft een pilotproject voor Reindonk Energie en De Wiek 2.0.

