
       
      

Notulen 40e vergadering op 25 april 2013  locatie Beek & Bos. 

Aanwezig waren: Harry Voermans, Liesbeth Voermans, Pierre Jegers, , Wim Prinssen . 
Hub Koolen. 

40. 1 Opening vergadering en verwelkoming door Harry Voermans, interim-voorzitter.   

40. 2 De notulen van de 38e en 39e vergadering  worden unaniem goedgekeurd zonder 
opmerkingen of veranderingen.  

40. 3 Ingekomen stukken. Op 2 mei is een presentatie door de provincie en gemeente 
over de aan te leggen rotonde op de Walk.  Er zal een rapport van de rekenkamer  van de 
Gemeente Leudal opgevraagdworden ( Zelfsturing, wat is dat ? ) waarin de 
veranderende rol van de Dorpsraden wordt voorgesteld. 

40. 4  Kermisloop 2013. De begroting is naar de gemeente gestuurd Vraag is: hoe staat 
het met de flyers ? Waarschijnlijk is de kermisloop opgenomen in de wedstrijdkalender 
2013. Volgende vergadering nieuwe stand van zaken aan de orde stellen en/of iemand 
van de AV Leudal uitnodigen. 

40. 5 Dorpsschouw. Contact met J van der Stappen als verantwoordelijk wethouder, 
hierover. 

40. 6 Harrie geeft zich op voor cursus Omgaan met een AED. Hoe staat het eigenlijk met 
de verspreiding van de openbare AED’s in Heythuysen ? Bij Gemeente te rade gaan. 

40. 7 Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

-15 mei is er een bijeenkomst in Kelpen-Oler geregeld door de VKKL. Zal  door 
twee personen bezocht worden. 

- 27 mei wordt een begin gemaakt met de aanleg van speeltuintje aan de 
Molenaarslaan. Wij zullen hierbij acte de presence geven. De firma Yalp start met 
de installatie  op 3 juni ( tot 6 juni). 

- De Dorpsraad heeft het GVVP toegestuurd gekregen. De a.i. voorzitter zal  als lid 
van VVN, dit in die vereniging behartigen. 

- Na de vakantieperiode moet een goed plannetje klaar zijn om de Dorpsraad in 
the picture te krijgen en ( vooral jongere) mensen te interesseren voor ons werk. 
Er zal in de vergadering van 8 augustus een structureel plan behandeld worden 

40.8  Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.05 uur gesloten. 

Volgende vergadering : donderdag 20 juni 2013, 20.00 uur  Beek & Bos.  

 

 Stichting Dorpsraad Heythuysen 


