
             

 

 

 

 

Notulen 50e vergadering op 23-04-2015 locatie De Bombardon 

Aanwezig waren:  Harry Voermans ,Liesbeth Voermans,   Ger Geurtjens,  Math. 
Beijnsberger, Hub.Koolen. Ine Ullings. 

50.1 Waarnemend voorzitter Harry Voermans opent de vergadering en heet iedereen 
welkom, in het bijzonder Ine Ullings die aangegeven heeft belangstelling te hebben voor 
het werk van de Dorpsraad Heythuysen. Harry vertolkt de mening van de dorpsraad 
door op te merken dat Ine deel gaat uitmaken van onze club. 

50.2 Naar aanleiding van de notulen van de 49e vergadering worden geen op- of 
aanmerkingen gemaakt, en zodoende goedgekeurd. 

50.3 Mededelingen.  We doen mee aan de Rabo Clubkas Campagne. Als bestedingsdoel 
geven we op het vervaardigen van drukwerk voor de Goede Doelenactie.  We nemen niet 
deel aan de Vrijmarkt.  De DOL-vergadering is op 23-06-2015, Plaats en tijd volgen nog. 

Het jongerenwerk in The Bomb ( Next Generation) is gestart ,voorlopig op dinsdag- en 
donderdagavond.  De contactpersoon  reageert niet op onze vragen om contact. De 
secretaris waagt nog een poging.  De Taskforce is opgeheven. We zullen op afstand de 
ontwikkeling volgen. Overigens bereiken ons berichten dat op diverse plekken in ons 
dorp samenkomst van jongeren plaats vindt. Komt er in Heythuysen ook een “hangplek” 
zoals in Baexem ? 

50.4 Burgercontactdag 21 mei. 

We laten professionele flyers drukken.  Behalve wij als dorpsraad zullen nog aanwezig 
zijn: Irma Verstegen ( Synthese)   Tanja Timmermans ( VVN),  Wethouder John van de 
Beucken. Verder Verenigingen en buurtcoordinatoren.   Beeldscherm in kleine zaal 
gebruiken voor presentaties . We hopen uiteraard op een ruime belangstelling. Als 
iemand nog onderwerpen heeft deze aan Liesbeth doorgeven. 

50.5 Kerstboom 

Wij vinden nog steeds niet dat wij de aangewezen partij zijn om kerstbomen te plaatsen. 
Op de DOLvergadering eens informeren hoe andere dorpsraden hiermee omgaan. 

50.6  Verdere onderwerpen 

a. De organisatie van de Bevrijdingsviering op 4 mei vinden wij niet op het werkterrein 
van de dorpsraad thuishoren. Wij zullen hierin dus niet participeren. 
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b. De handhaving van verkeersvoorschriften in de winkelstraten laat nog altijd te 
wensen over. Eerstvolgende contact met de gemeente dit (ook)_ als onderwerp van 
gesprek maken 

50.7 Sluiting,  

De voorzitter sluit de vergadering.  De volgende vergadering is op 2 juli om 20.00 uur in 
de Bombardon. 

  

 

 

 

 


