Secretariaat
Engelien Mijs
Tel. 0497-591943
Molenberg19, 5512 BE VESSEM
dorpsraad@vessem.info

Agenda DRV

Concept notulen Openbare Dorpsraadvergadering
11 mei 2017 om 20.00 uur in d’n Boogerd
Aan/afwezig:
Dorpsraad
Barbara van der Ploeg (vtr)
Engelien Mijs (secr)
John van Schendel (penn.meester)
Corine Ansems
Chris Johnson
Henk Stoop
Henk van Herk
Jan Docters-van Leeuwen
Jan van Heijst
Willem-Pieter Henst

aanwezig
x

afwezig
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Gasten: geen
Met  gemerkte documenten zijn terug te vinden in het DR archief op OneDrive.

NOTULEN:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen van 9 maart 2017 goedgekeurd
3. Aanstelling nieuw DR lid Jan Docters-van Leeuwen, Jan stelt zich voor, de aanwezige DR
leden heten Jan welkom.
4. Datum DR uitje. Juli is niet haalbaar. Acties:
 Jan vH geeft nieuwe data door aan Engelien
 Engelien prikt datum via datumprikker
 Jan vH maakt een begroting en geeft deze door aan John voor de begroting 2017
5. Vergaderen DR,
Voorstel besproken: 1 x per 4 weken, korter vergaderen, Minder tijd voor ‘info-zaken’.
Informeren info-zaken via agenda, alleen bespreken indien iemand dat wil., Meer tijd om
onderwerpen uit te diepen, maar wel gestructureerd: info en standpunt bepaling vooraf,
structuur in het debat, indien gewenst spreker uitnodigen. “Lijst met actuele onderwerpen” als
leidraad, samen besluiten of DR zaken oppakt
Op dit moment niet alle handen op elkaar voor voorstel om de frequentie naar 4 weken te
doen. Frequentie volgende DR vergadering verder bespreken als Engelien en Chris erbij zijn.
 Engelien, agenderen volgende vergadering
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Besproken is dat de werkgroepen sterker gaan functioneren: Engelien deelt de onderwerpen
uit aan de betreffende werkgrepen. De werkgroep pakt het op en besluit wie er in de aan/cc
lijst moet staan. We verlaten het principe dat iedereen altijd in cc moet staan van de
communicatie over onderhanden onderwerpen. WG voorzitters/leden bespreken de
onderwerpen op de DR vergaderingen.
6. Centraal archief OneDrive. Archief is gereed en gevuld.
 Henk S stuurt iedereen de inlog gegevens
 Iedereen::Geen files deleten (liever in map Archief zetten) en als je een document
bijwerkt een nieuw versienummer geven. Dir geldt niet voor werklijsten, zoals
contactgegevens en lijst lopende onderwerpen.
 Henk S maakt regelmatig back-ups
 De werkgroepen zorgen dat alle belangrijke documenten in hun folder staan

Info-zaken
7. Mededelingen, post en e-mails
 Bestuursleden gezocht stichting Leefbaarheid Ehv Airport (aanmelding 1 mei)
DR Vessem zal geen zitting nemen.
 Bijeenkomst 'vlieghinder moet minder' BVN2 20 mei de Leenhoef Knegsel 11.0013.00
Geen aanwezigheid vanuit DR Vessem. Pas als er klachten van bewoners komen
worden we actief
 Meedenksessie Gebiedsontwikkeling Donk, 20 mei 13.00-15.00
 Informatiebijeenkomst Groot en Klein Meer 11 mei de Rosdoek 19.00
 Uitnodiging Raad van Aangesloten 15 mei d'n Boogerd 20.00
 Pubquiz vrijwilligers 19 mei de Leenhoef Knegsel 19.30
8. Contacten met de Gemeente
 4 april kennismaking Barbara, Jeroen Weekers, Gerry
 25 april – brandbrief statushouders, Gerry, Barbara, Pieter Brekelmans,
Ceres vd Krieken, Hein vd Linden
 18 mei – kennismaken Ria vd Hamsvoort, Barbara, Jeroen Weekers
 In planning – urgentielijst statushouders, Corine, vrijwilligers, Erica V,
Pieter B, Ceres vdK
 In planning – diverse plannen rond de Donk, Henk vH, Barbara, e.a.
8. Huishoudelijke zaken
 Vaesheimer Bode:
− 30 mei
Chris
− 4 juli
Henk vH
− 29 aug
John
− 3 okt
Jan vH
− 31 okt
Jan DvL
− 5 dec
open
 Engelien wijst volgens de standaard volgorde aan wie er in december aan de beurt is
9. Actualiteiten binnen Vessem
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geen

Werkgroepen/portefeuillehouders
10. WG. Wonen (en Buitengebied)
Henk vH
 Bestemmingsplan Postels Huufke.
Is weer vlot getrokken nadat de voortgang gestokt was..
 Bestemmingsplannen Buitengebied, Donk, Levende Beerze.
Barbara en Henk vH hebben namens de DR besloten niet op 10 mei formeel naar de
gemeente te reageren.  e-mail in archief. Besloten is dat de DR niet optreedt als
supporter van individuele bewoners naar de gemeente, maar wel faciliteert in het
helder krijgen van de vraag en de communicatie
 Henk vH organiseert een vergadering met alle betrokkenen om de communicatie te
faciliteren.
 Henk vH zal aan de gemeente vragen waarom de DR niet tijdig op de hoogte is
gebracht van de publicatie van het hernieuwde voorontwerp bestemmingsplan
buitengebied. Dit was wel de afspraak.
11. WG. Recreatie, Toerisme en Uitstraling vessem Henk S
 Beleidsstuk Kempenvisie toerisme.
Henk S licht dit stuk toe aan de vergadering
 Elektronische info borden bij de ingang van het dorp: de gemeente heeft haar ideeën
gepresenteerd. We wachten op het plan.
12. WG. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers Corine
 Dorpsondersteuner
Functiebeschrijving is gemaakt , wordt nu verder besproken met de gemeente.
Dorpsondersteuner rapporteert inhoudelijk aan de DT via de voorzitter WG Zorg. We
moeten er dus altijd voor zorgen dat iemand hiervoor aangewezen is.
 Statushouders.
Voortgang van het traject om de situatie en de inburgering van de Vessemse
statushouders is besproken: Als rectie op de brandbrief aan de gemeente lopen er nu
activiteiten om de eerste nood te lenigen. WG Zorg en de vrijwilligers zijn nu bezig het
inburgeringstraject onder controle te brengen bij de gemeente. Er is een urgentielijst
gemaakt die door Corine met de nieuwe Regiehouder zal worden besproken. Top
prioriteit is de hereniging van een statushouder met zijn net aangekomen echtgenote,
die door gebrek aan woonruimte in Vessem, in een AZC zal moeten verblijven.
Voorzitter DR meent dat hiermee de ‘menselijke maat’ overschreden wordt. 15 mei zal
de DR aanwezig zijn bij een sessie op het gemeentehuis met burgemeester en
wethouders, waarbij de regiehouder wordt voorgesteld.
 Corine en Cees zijn naar de Rural Summit geweest.
13. WG. Verkeer en Veiligheid
John
 John geeft aan te willen stoppen met het voorzitterschap van de werkgroep verkeer &
Veiligheid. Besloten is:
 Jan vH neemt het thema verkeer en verkeersveiligheid op. De werkgroep heet
voortaan: Groenvoorziening & Verkeer.
 John zorgt voor de overdracht naar Jan vH en informeert Ab Coomans en Bert de
Vries
 Henk S neemt het onderwerp Buurt overschrijdende veiligheids app onder zijn hoede.
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 Corine neemt het thema ‘ drugs’ op in de werkgroep Zorg
14. Groenvoorziening
Jan vH
 Jan vH zit in de commissie biodiversiteit. Er zijn perceeltjes ingezaaid met bloemen, de
Gemeente Raadsleden zijn uitgenodigd om te komen kijken op 4 juli.
 Er ontspint zich een geanimeerde discussie met Jan DcL waarin verschillende
gezichtspunten aan de orde komen m.b.t de land coöperatie en gemeentelijke
initiatieven tav land herinrichting . Duidelijk is dat de onderlinge communicatie nog niet
altijd even vlot verloopt. De DR beveelt aan de ontstane situatie als een kans te zien
om de samenwerking tussen gemeente en (boeren van de) land coöperatie structureel
te verbeteren.
15. Besturen doen we samen

Barbara



Werkgroep oprichten?
Dit bespreken we de volgende vergadering, nadat we er meer zicht op hebben na de
bijeenkomst van 20 mei.
 Engelien, agenderen volgende vergadering


Engelien en Henk S gaan naar bijeenkomst 15 mei.

Discussie- en beleidsonderwerpen:
16. Bespreken welke punten op te pakken door de dorpsraad nav intensieve mailwisseling
(diverse onderwerpen), geel gemarkeerd op de lijst actuele onderwerpen

Overige punten



Naar de Raad van Aangeslotenen op 15 mei gaan José (Henk S nodigt haar uit) en John.
Jan DvL schetst het ontstane spanningsveld tussen de gemeente en de boeren van de land
coöperatie over de landschapselementen in het gebied rond de Donk.
 Engelien, agenderen volgende vergadering.
 Jan DvL bereid voor hoe de samenwerking tussen (boeren van de) land coöperatie en
de gemeente verstevigd zou kunnen worden.

Rondvraag en sluiting


Geen rondvraag
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