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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Toos Tielen, Ruud 
Baltussen (later(), Pieter van den Homberg (later), Hilske Janssen 
Adviseurs: Hay Engels, Hay Mulders (later) 
Gasten: Math van Rengs, Joep Sonnemans, Piet Swinkels (later) 
Afwezig m.k.:  Frank ten Doeschate 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Hilske Janssen  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Wanneer V 
1 Balgooien 

 
agenderen Secr DRA Jan 2015   

2 Taken verdelen  
 

Takenlijst doornemen  DRA Zodra er 
aanvulling 
is 

 

3 Overleg 
woningcorporatie 
 

Datum afspreken Marco Voor 14/5  

4 Speeltuin Lisdodde 
 

Uitvoering afspraken Marco Mei 2014  

5      
6          
7            
8         
9         

 
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Er is een bericht van verhindering binnengekomen van Frank. Hay M en Ruud zitten bij de bouwgroep 
en zullen ws later aanschuiven.  
 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging bij punt 5.  
 
 
3. Notulen vergadering 12-03-2014 
Deze worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.  
  
 
4. GCA, vormen co-creatieteam, dorpsavond 4/6. 
In het creatieteam namen vandaag vanuit de Dorpsraad deel: Marco en Ruud. Op 30/4 kan Marco tot 
19.15 uur deelnemen en 28/5 kan hij geheel niet. Ellen sluit mogelijk 2 avonden aan en Toos sluit 
ook enkele avonden (in elk geval wanneer Marco niet kan). De eerste avond was intensief en erg 
interessant. Het ging over kernbegrippen/waarden waarmee de architect aan de slag gaat. 
Op 4/6 is er een dorpsavond waarop o.a. de uitkomst van createam besproken wordt met het dorp. 
 
Er wordt geopperd dat de (wel/niet fysieke) verbinding met Aan de Brug belangrijk is. Mogelijk 
woningen leegmaken en gebruiken voor GCA. 
Piet oppert zijn huis weg te kopen en te gebruiken in het plan. Mogelijk zelfs in plaats van de 
dokterspraktijk. Of zelfs de Bondszaal te vervangen door seniorenwoningen. 
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5. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
 
* Wonen in America 
Op 27/3 is een woonavond gehouden. De stukken staan alle op Americaweb. Zo’n 60 personen 
hebben de enquête ingevuld, waarvan 52 woningzoekend zijn. Er gaan sowieso enkele mensen 
bouwen aan de Lisdodde. Tot 1 mei kunnen andere gegadigden zich nog hierbij aansluiten. Er komt 
berichtgeving in de Hallo, Peelklokje en Trompetter. 
Er zijn ook gegadigden om op korte termijn te gaan huren. Een gesprek met de 
woningbouwcorporatie kan niet doorgaan in de volgende Dorpsraadvergadering van mei. We opteren 
voor 18 juni, gedeeltelijk binnen ons regulier overleg. Aanvang 19.30 uur. We moeten dit goed 
voorbereiden en onderbouwen. Ook zullen de gegadigden voor huren uitgenodigd worden en zal het 
in het Peelklokje worden aangekondigd. 
 
* Groengroepen 
Op 25/3 is er een evaluatie geweest, merendeels gaat het voorspoedig. 
Op de Putweg en de Wachtpostweg gedijen de heideplanten niet goed door droogte. Hier zal niet 
meer bijzonder onderhoud aan worden gepleegd.  
Hier en daar is aankoop van extra planten nodig. Aanplant wordt betaald uit prioriteitsgelden. 
Twee groengroep-vrijwilligers hebben de nieuwe aanplant op de Lisdodde verricht. Meerdere 
buurtbewoners zouden meehelpen, echter dit is nagelaten.  
Er zijn nieuwe overeenkomsten voor de groengroepen, waarin de bedragen voor vergoeding 
gemiddeld hoger zullen zijn. 
 
* Lisdodde, inrichting speeltuintje, inzetten prioriteitsgeld 
Concreet is de vraag of er een bank met tafel en een speeltoestel aangeschaft en geplaatst kunnen 
worden. De prijsopgave is een prijs exclusief plaatsing, grondwerk/beplanting en fundering. 
De gemeente pleegt op deze niet officiële speeltuin wel onderhoud, maar schaft in de toekomst geen 
nieuwe speelelementen aan. 
Besluit: er worden prioriteitsgelden ingezet alleen voor de aanschaf van materialen. Andere kosten 
zullen door zelfwerkzaamheid of op een andere manier door de buurtbewoners bekostigd moeten 
worden. 
 
* 7 mei Samen Zorgen Dorpsgesprek met verschillende verenigingen/stichtingen 
Vanuit de werkgroep vervoer zal iemand deelnemen. Marco neemt ook deel. 
 
* GNCA 
De opbrengst was € 8.595,21; met 1 fonds meer dan in 2013. 
Er is 74% van de enveloppen teruggekomen. 37 lege enveloppen zijn teruggekomen. 
 
* Dorpsradenoverleg 
Er komt een ruimer budget voor promotie van de kermis.  
 
 
6. Dorpsraad, uitbreiding bestuur 
We zitten dringend verlegen om nieuwe bestuursleden.  
Pieter zou wel ondersteunende taken op zich willen nemen, maar geen deel willen nemen in 
het bestuur. Dat zou heel fijn zijn. In het bestuur wordt besproken hoe de taken te 
herverdelen. 
Ook worden nog nieuwe mensen benaderd. 
 
 
7. Ingekomen en uitgaande stukken 
Nagekomen: Op de Hofweg gaat de inrichting tav verkeersveiligheid veranderen. 
Nagekomen: Morgen op 17/4is er om 19.30 uur bij de Sevewaeg een bijeenkomst GVVP mbt situatie 
rond station en verbindingsweg Horst-Middenpeelweg. Ellen zal aanwezig zijn. 
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Nagekomen: Hay M zal het antwoord doorsturen dat hij heeft gekregen op zijn mail mbt de 
verkiezingen. 
  
 
8. Mededelingen 
De bijeenkomst van de OVA mbt Brood op de plank wordt verzet. 
Ellen en Hilske gaan op bezoek bij Frank. 
Marco en Ellen zijn bij Bart langs geweest om hem te bedanken voor zijn inzet, zoals alle 
scheidende Dorpsraadsleden bedankt zijn. 
Hilske is afgelopen zaterdag bij Limburg Labs geweest in Reuver. Zeer interessante 
inspirerende dag, veel bruikbare informatie gehaald. Daarnaast een bevestiging van wat 
wij aan het doen zijn. 
 
 
10. Rondvraag/sluiting 
*  Ellen en Toos benaderen nog mogelijke deelnemers voor de Dorpsraad. 
 
 
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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