22 Maart 2016
Van

Aan

Fred Geris

Dorpsraad Roggel

Onderwerp

Notulen vergadering Dorpsraad
24 februari 2016

Opening
-

Aanwezig:
Afwezig:

-

Notulen vergadering 14 december 2015
o

o

Thea, Sjra, Dieter, Karel, Will, Joris, Fred
Mart

Actielijst
 AED cursus/publicaties: Wegens ziekte Mart blijft actie staan. Kunnen we
de AED estafette ondersteunen? Mogelijk is Tiny Naus bereid deze actie
af te handelen.
 Jaarrekening: wordt voorgelezen. Wordt rondgestuurd (actie Thea)
Opmerkingen – Geen. Daarmee zijn de notulen geaccepteerd.

Mededelingen
-

Rick Veugen is niet langer lid van de Dorpsraad (bericht sturen, actie Fred)
Fred wordt secretaris (website aanpassen, actie Fred)
Pim Ramaekers is geen lid (vanwege deelname aan gemeentelijke commissie) maar blijft
aan de Dorpsraad verbonden als adviseur. Ontvangt kopie van notulen (bericht sturen,
actie Fred)

Binnengekomen stukken
-

Synthese: komt met een korte omschrijving over wat zij kunnen betekenen voor de
Dorpsraad (Joris licht toe). Zie ook website van Synthese (www.synthese.nl). Daarna
volgt mogelijk een uitnodiging richting Synthese.
Whatsapp groepen: buurtpreventie coördinator is Math Mennen. Fred informeert naar de
actie vanuit de Leudal-Wijkagent en update de website (actie Fred)
Kermis: de Gemeente neem voor 2016 de organisatie op zich. Vanaf 2017 wordt het
organiseren van de kermis aan private partijen/bewoners overgelaten. Voorbeelden van
commerciële partijen zijn de kermisexploitanten, ondernemersvereniging,

-

-

marktorganisatie. Werkzaamheden bestaan o.a. uit huren van generatoren, stroom- en
watervoorziening en wegafsluitingen (i.s.m. de Gemeente). Bureau Dorpsraden houdt
ons op de hoogte van de ontwikkelingen (actie Joris).
Rabobank Clubkas Campagne: we doen mee (actie Fred).
Zwerfvuil actie. We nemen deel aan de opstartvergadering maandag 29 feb 2016 (actie
Fred) en besluiten daarna over verder acties.
Uitnodiging DOL voor vergadering op 13 april 2016. Deelname: Thea en Fred.
Informatieavond Groenvoorzieningen (“Samen doen aan groen”). De datum 24 maart is
niet gelukkig gekozen (Witte Donderdag). Andere datum wordt voorgesteld. Dorpsraad
zal deelnemen, heeft echter geen behoefte aan een voorbespreking met
vertegenwoordigers van de gemeente hieromtrent.
Verzoek dhr Peeters betreffende mogelijke deelname/presentie van de Dorpsraad aan
activiteit 4/5 mei (Orgelconcert). Dorpsraad staat open voor ideeën maar zal geen verder
actie ondernemen. Communicatie: actie Thea

Stand van zaken aanpassing Convenant, Beleid Kleine Kas
-

Convenant: na bespreking in Kelpen-Oler zijn er nog enkele versies van het concept
Convenant via e-mail uitgewisseld. De laatste versie is aan iedereen gestuurd en wordt in
de komende DOL-vergadering in Haler afgestemd.
Beleid Kleine Kas: elke Dorpsraad zal een beperkt budget toegewezen krijgen om een
aantal zaken financieel af te wikkelen, waarvoor achteraf verantwoording wordt afgelegd.
Budget (3.000,- Euro) kan worden gebruikt voor kleine projecten; in het kader hiervan
zullen een aantal regels worden opgesteld. Ook zal een formulier ter beschikking komen
en via de website gepubliceerd worden. Verantwoordelijkheid van de kleine projecten ligt
bij de Dorpsraad.

Communicatie
-

Communicatie (b.v. kopie van Notulen) naar Gemeente: Bureau Dorpsraden, i.p.v. Joris
Snoeren.
In verband met digitalisering van publicaties bij van Gilsing (Het Roggels Blaadje) is er
een gesprek geweest tussen dhr Gruyters van van Gilsing en Bureau Dorpsraden. Deze
laatste zal een verslag sturen. Eventueel kan een gesprek met van Gilsing plaats vinden.

Initiatieven leefbaarheid Roggel, lijst Os Dorp
-

Een lijst met stichtingen en verenigingen die in Roggel actief zijn, zal worden opgesteld
(actie Will).
Afhankelijk van de inventarisatie resp. groepering, kan worden beslist over de
“functies”/knoppen op de (nieuwe?) website.
We overwegen om een avond te organiseren in La Rochelle, om Os Dorp onder de
aandacht te brengen met de lijst van initiatieven die tijdens de door de gemeente
georganiseerde Os Dorp avond zijn opgesteld.
Actie op agenda van volgende Dorpsraad vergadering.

Wateroverlast
-

Onze opmerkingen (commentaar met foto’s, Karel) zijn onder de aandacht gebracht bij
de gemeente. Door ziekte is qua aansturing nog geen actie uitgevoerd.
Er worden opnieuw situaties in beeld gebracht en van commentaar voorzien (actie
Sjra/Fred).

Vergaderdata 2016
-

Vergaderdata 2016: 18/04, 27/06, 26/09, 19/12. Publicatie op website (actie Fred)

Rondvraag
-

-

Will
o
o
o
Dieter
o
Sjra
o
Karel
o
Joris
o

Op zaterdagmorgen (weekmarkt is het een verkeerschaos op de markt.
Klanten van friture Manders parkeren op de stoep.
Op 8 mei a.s. wordt de “fontein”/waterpartij onthuld.
Goede Doelen week: opbrengst/cash via sealbags naar Rabo
Situatie wateroverlast en onderhoud wegkanten incl. foto’s worden gemeld.
Op diverse plaatsen zijn onvoldoende diepe kolken voor hemelwater afvoer. Wie
of welk bedrijf is aansprakelijk? Toezicht op het werk is onder de maat geweest.
Conclusie: er is geen behoefte aan een voorbespreking voor avond
Groenvoorziening

Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Parkeerplaats Schippersstraat
Rondsturen jaarrekening
R. Veugen/P. Ramaekers berichten
Info whatsapp groepen
Info ontwikkeling aanpak kermis
Rabo Clubkas Campagne
Website aanpassen
Zwerfvuilactie opstart vergadering
Communicatie m.b.t. orgelconcert
Opstellen lijst van verenigingen Roggel
In beeld brengen en communiceren naar
gemeente: wateroverlast en onderhoud
wegkanten

Wie
Mart
Karel
Thea
Fred
Fred
Joris
Fred
Fred
Fred
Thea
Will
Sjra/Fred

Opmerkingen

