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VERSLAG OPENBARE VERGADERING 15 MEI 2019 .

2. Vaststelling verslag 13 maart 2019.
Het verslag wordt met enkele correcties akkoord bevonden.
Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende nog vermeld:
- Er komen 10 km bordjes bij het laantje en het eerste deel ter hoogte van huisnrs. 37 en 39 wordt binnenkort geasfalteerd.
- Bloemrijke akkerranden: Dit is besproken met Bas van Lisdonk; in verband met de aanwezigheid van veel puin wordt dit niet
uitgevoerd.
- Fietspad langs Peelkanaal is enigszins verbeterd zodat er nu wel kan wordt gefietst. Effecten hiervan op langere termijn moeten
we afwachten.
3. Bezoek Burgemeester Ryan Palmen:
Het programma voor het bezoek van de burgemeester wordt samengesteld tijdens de openbare vergadering van 19 juni. Franca
zal aandachtspunten inventariseren.
4. Voortgang Werkgroep Woningbouw / klooster:
Er zijn een viertal geïnteresseerden voor een appartement in het klooster en een viertal gegadigden willen zelf bouwen. Maandag
20 mei is er overleg met de gemeente als voorbereiding op een gesprek met de verantwoordelijke wethouder(s).
Klooster: Er is een schetsontwerp gemaakt voor 4 tot 6 appartementen. Een financiële kostenraming is gemaakt om het klooster
geschikt te maken voor deze vorm van bewoning. Nu wordt er nog een exploitatieplan gemaakt om te kijken hoe de kosten
vertaald kunnen worden naar betaalbare vormen van koop. Ook wordt er nog gezocht naar subsidiemogelijkheden. Ook
voorzieningen voor de tuin worden in verder overleg meegenomen. Uitgangspunt blijft vooralsnog betaalbare huisvesting voor
starters in de woonmarkt.
5. Financiën Dorpsraad.
Na een toelichting door de voorzitter en penningmeester wordt financieel verslag goedgekeurd. In de toekomst kunnen de leden
evt. kilometers die zij rijden voor de Dorpsraad declareren tegen 19 cent per kilometer.
6. Verbeteren overleg gemeente inzake laanbomen:
De voorzitter heeft een gesprek gehad met Bas v.d. Lisdonk:
De Dorpsraad is de formele ‘bestuurlijke’ vertegenwoordiger van het dorp. De werkgroep ressorteert daaronder. Om die reden
dient de voorzitter van de DR aan tafel te zitten. De voorzitter kan dan ook de gespreksleiding nemen zodat ook Bas zich met
de inhoud kan bezighouden.
2. Op korte termijn gebeurt er niets. In het najaar gaan we opnieuw om tafel om via het credo van de wethouder - we gaan eerst
eens vier jaar proberen en daarna evalueren - de volgende stap/fase te bespreken. Er wordt niets aangepakt t.a.v. de
laanbomenstructuur dan nadat met de dorpsraad een goed vooroverleg heeft plaatsgevonden. Alles binnen de eerder door het
college van B&W vastgestelde kaders.
7. Prioriteitengelden.
Verlichting brug: Evaluatie proefopstelling:
Na de slechte demonstratie is er door de initiatiefnemers contact opgenomen met een ander bedrijf. Wordt vervolgd.
Over een Ooievaarsnest en zwaluwhotel is overleg geweest met Martin Carree van Staatsbosbeheer.
Watertappunt: Realisatie en beheer voor 10 jaar gaat in totaal volgens informatie van het WML bijna 12000 euro kosten. Gezien
deze kosten vindt men dat dit niet van de prioriteitengelden uitgevoerd moet worden. Er zal bij de gemeente nog nagevraagd
worden of zij uit oogpunt van gastvrijheid nog iets kunnen betekenen voor ons.
8. Werkgroep Mariapeel/vernattting:
Op 08 mei is een informatie avond geweest voor de gemeenteraad. Aan de hand van een presentatie die door de werkgroep is
gemaakt heeft men alle informatie gekregen. Er is o.a. aandacht gevraagd voor de knelpunten die er zijn t.a.v. vergunningen. Er
zijn nog altijd geen goede 0-metingen gedaan. De provinciegrens blijft toch nog altijd tot problemen leiden. De werkgroep zal
nog bezwaar maken tegen het handhavingsverzoek. De gemeenteraad wil zelf ook nog overleg plegen met het waterschap.
Op 13 mei is een voorlichtingsavond voor bewoners met mogelijke overlast van de vernatting geweest.
Er wordt in elk geval geadviseerd om het waterschap aansprakelijk te stellen om verjaring in toekomst te voorkomen.
Er zijn plannen om meer dijken van damwand te maken langs o.a. de Helenavaart. Over de wijze van uitvoering zijn de meningen
verdeeld

