Dorpsraadvergadering woensdag 10
november 2010
Afgemeld : Piet Selen
Later

: Mark

1. Vaststelling agenda
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
Antwoorden van Horst aan de Maas:

•

Overleg met college afspreken.

•

Navragen of er interesse is voor BIEB, op de dorpenavond nog even bij andere dorpen navragen. Op de
volgende vergadering wordt er definitief afgesproken wat we hiermee doen.

•

Antwoord over het Racecircuit: de gemeente staat negatief tegen het plan in onze gemeente.

•

Antwoord op de vraag van huurwoningen en bouwen in eigen beheer.

•

Rekening dorpenavond

3.

•
•

Notulen en actielijst DR 13 oktober 2010 actielijst
BIEB op de aandachtspunten zetten.
Kernplan, Rob Ummenthun, Mathieu Dolders, Peet van Enckevort en Marlies van Horen, Peter
Appeldoorn vragen of ze mee willen denken over het kernplan. Een stukje in het Klökske plaatsen.

4.

Nieuwjaarstreffen 9 januari 2011

Het traject loopt. Dit wordt in samenwerking gedaan met de Torrekoel. ( ideetje- lootjes uitdelen waaraan een
kleine attentie vastzit. ) Posters worden gedrukt. Kleine advertentie wordt in het Klökske geplaatst.
5.

Blauwdruk kernplan: de eerste bijeenkomst is 8 dec.

6.
Afhandeling SLK Monte Corona: Symbolisch de cheque op de nieuwjaarsreceptie overhandigen. Monte
Corona is dan echter wel op reis, lukt dit?
7.
Nieuwe aanvragen SLK – 2011: Er is 1 aanvraag binnen gekomen, in de volgende vergadering wordt er
een besluit genomen. - Aanvraag bijdrage Sint Maarten, wordt elk jaar gehonoreerd wel eerst een aanvraag
doen.
8.

Stand van zaken BMV: Goede presentatie, na Carnaval 2011 wordt er gestart.

9.

Plaatsnaamborden in dialect: Vinden we niet nodig om hier iets mee te doen.

10. Nieuwe DR leden: Het is belangrijk dat we aansluiting krijgen bij de bevolking of verenigingen. We
hebben een lijst gemaakt, iedereen denkt hier nog verder over na.

11.

Website: Jan wil de digitale tekening van de BMV op de website zetten maar dit is groot bestand.

12.

Rondvraag:

•

Communicatie met de gemeente loopt niet helemaal lekker, Gertie heeft het druk.

•

De inwoners van Kronenberg worden gevraagd of ze meldingen van grijs/groen via de dorpsraad
moeten laten lopen.

•

Volgende vergadering wordt ons handboek besproken.

13. Sluiting

