
             

 

 

 

 

Notulen 46e vergadering op 14-8-2014  locatie Beek & Bos. 

Aanwezig waren:  Liesbeth Voermans, Pierre Jegers, , Wim Prinssen . Ger Geurtjens, 
Sjang Reijnen. Hub.Koolen. 

46.1 De secretaris heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

46.2 De notulen van de vergadering van 2-4-2014 worden unaniem zonder op- of 
aanmerkingen  goedgekeurd. 

46.3 Mevr, van Lieshout  en Mevr. Versteegen van Welzijnsgroep Synthese geven 
uitleg over de manier van werken van deze Welzijnsgroep in Heythuysen. Synthese gaat 
er van uit dat bewoners , burgers, zelf het initiatief nemen op het gebed van welzijn, 
Synthese springt dan bij met deskundige hulp en advies. Irma versteegen is speciaal 
aangetrokken voor het jongerenwerk. Zij heeft de Bomb bezocht en met de jongeren 
gepraat, zij vond dit vrij positief. Uitbreiding van de “Bomb-uren”” is aan te raden. 

Synthse heeft in Leudal de volgende welzijnswerkers gestationeerd: Susan Rijk,  Yvonne 
Reijnders en Els Dorste. Verder onderhouden ze binnen Leudal contacten met 
huisartsen, opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, politie en scholen.  Ook is er 
regelmatig contact met de betreffende wethouder.   Synthese constateert ook dat de 
inwonerspopulatie van Heythuysen afwijkt van de andere kernen, de onderlinge binding 
en de binding met het dorp is van lagere kwaliteit dan in andere kernen. 

Samengevat: Synthese stimuleert, activeert, maar initieert niet. De ideeën moeten van de 
burgers komen. De Dorpsraad kan hierin een rol vervullen. 

46.4 Gecoördineerde Burenhulp  1 persoon van de Dorpsraad  neemt deel aan de 
verdere besprekingen van het project dat de Seniorenvereniging  in Heythuysen in gang 
heeft gezet. Vervanging is mogelijk door andere leden van de Dorpsraad. 

46.5  Kermisloop.   Omdat het budget van de Dorpsraad dit niet toelaat, zal geen 
financiele bijdrage aan de Dorps- of kermisloop verstrekt worden. Wel zullen we nog dit 
jaar had- en spandiensten verlenen als dit gevraagd wordt. De Dorpsraad zorgt op 12 
september voor het transport van dranghekken. 

46.6 Sociaal Tafelen.   Dit idee van Michelle Smits wordt meegenomen naar de 
openbare vergadering op  4 september. A.s. 

46.7 Burgerkrachtcentrale. Er is bericht ontvangen van de gemeente dat de 
vergaderingen zullen plaats vinden op 29 september, 14 oktober en 21 oktober. Nu nog 
niet mogelijk te besluiten wie er naar toegaat. 

46.8 Energiebesparing  Heythuysen. Momenteel niet urgent. 
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46.9 Enquete Gemeente leudal.  Enkele leden hebben op persoonlijke titel deze online-
enquete reeds ingevuld. 

46.10 Vragenlijst vervoersinitiatieven.   Zullen we op een later ogenblik op reageren. 

46.11Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

Verdere mededelingen: Openbare vergadering op 4 september 2014 in De Bombardon. 
Aanvang 20.00 uur. 

 


