
             

 

 

 

 

Notulen 51e vergadering op 02-07-2015 locatie De Bombardon 

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

51.1 Waarnemend voorzitter Harry Voermans opent de vergadering en heet iedereen 
welkom. 

51.2 Naar aanleiding van de notulen van de 50e vergadering wordt opgemerkt dat 
Pierre Jegers wel aanwezig was  Verder worden geen op- of aanmerkingen gemaakt, en 
de notulen zodoende goedgekeurd. 

51.3 Ingekomen stukken. 

- Er is bericht binnen gekomen van Wethouder Verlinden  dat hij een gesprek met ons 
wil aangaan.  Drie leden van de dorpsraad zullen o.a. met hem bespreken: De 
groenvoorziening, de handhaving in het dorp en eventueel nog andere zaken . Ook van  
raadslid van der Stappen (PL) en Rens Ramaekers (D66) hebben we positieve berichten 
ontvangen over ons schrijven betreffende  (niet goed) lopende zaken in Heythuysen.   

 - Het bedrag dat we ontvangen hebben via de Rabobank Clubkascampagne stellen we 
beschikbaar aan de Goede Doelen Heythuysen. Het betreft 61,85 Euro.     

- De Burendag is dit jaar op 26-09-2015.        

51.4  De Burgercontactdag.   

Deze wordt vastgesteld op  donderdag 24 september 2015. Indien mogelijk in De 
Bombardon. 

Benaderd om op deze avond onderwerpen te belichten worden: 

Irma Versteegen    (Synthese), Tanja Timmermans (VVN), Har Boonen ( Heitser 
Burenhulp), Vic Pennings,  Claudia Sturme,  Een wethouder ( Van den Beucken of 
Verlinden.  Eventueel nog andere  personen. Liesbeth reserveert De Bombardon. 

51.5 Rondvraag. 

We zullen een schrijven voorbereiden omtrent de handhaving en daarbij het aantal 
BOA’s in de gemeente Leudal aan de orde stellen. Eventueel samen met andere 
dorpsraden in Leudal. Het lijkt er een beetje op dat de gemeente de stelling aanhangt: er 
gebeuren weinig ongelukken dus gaat het goed. Maar elk ongeluk is er één te veel. 

 

 Stichting Dorpsraad Heythuysen 



Harrie wil van de gemeente weten wat de bedoeling is geweest van de actie om 
studenten in te zetten om verkeersovertredingen of misstanden op te sporen. Was dit 
een schoolse stage  of was het een gemeentelijke opdracht ? VVN en Dorpsraad voelen 
zich gepasseerd.              

51.6 Sluiting,  

De voorzitter sluit de vergadering.  De volgende vergadering is op 27 augustus om 20.00 
uur in de Bombardon.  

 

 

 

 

 


