07 december 2016
Van

Aan

Fred Geris

Dorpsraad Roggel

Onderwerp

Notulen vergadering Dorpsraad
19 september 2016

1. Opening
-

Aanwezig:
Afwezig:

-

Notulen vergadering 27 juni 2016
o

Thea, Sjra, Dieter, Will, Mart, Joris, Fred
Ton, José

Opmerkingen – Geen. Daarmee zijn de notulen geaccepteerd.

2. Mededelingen/binnengekomen stukken
-

-

-

-

Namens de Dorpsraad zal Sjra de bijeenkomst bijwonen over het Geurbeleid van
Gemeente Leudal op 28 september 2016.
Argumentatie voor Fietspad Roggel-Neer is oké
De tijden waarop de gebiedsregisseur (Vic Pennings) spreekuur houdt in La Rochelle,
zijn niet bepaald gunstig. Een oplossing echter is dat Vic ook op afspraak een spreekuur
kan organiseren, hetgeen m.n. interessant is voor verenigingen. Voor de volgende
vergadering wordt Vic ook uitgenodigd.
Will: één persoon moet communiceren van en naar Gemeente Leudal. Secretaris van de
Dorpsraad zal dit voor zijn rekening nemen (cc naar info@dorpsraadroggel.nl).
In het kader van de schouw die in het verleden is gedaan, heeft Will de lijst van daarin
gemelde items nog eens doorlopen. Kennelijk is er in het verleden een gesprek geweest
over de punten met de Gemeente. Namens de Dorpsraad zijn Karel Gooren en Pim
Ramaekers hierbij aanwezig geweest. Deze laatste heeft echter geen uitgewerkt verslag
van het gesprek gemaakt. Daarom actie (Will): check de status van de punten genoemd
in de schouw.
Dag van de mantelzorg is op 10 november 2016. Er worden voor de mantelzorgers
verschillende activiteiten georganiseerd in Leudal. Op de website van gemeente Leudal
en de Facebook pagina van Synthese zal informatie hierover worden gepubliceerd. Ook
is een formulier ter beschikking gesteld waarop inwoners en b.v. De Dorpsraad-leden
een mantelzorger kunnen aandragen om hem/haar extra in het zonnetje te zetten tijdens
de activiteiten van de dag van de mantelzorger.
Wat betreft uitnodigingen voor bijeenkomsten van de VKKL: ook in het verleden is de
Dorpsraad Roggel niet actief geweest op deze evenementen. Ook de voorliggende
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-

-

uitnodiging mee te werken aan het Meerjarenbeleidsplan VKKL wordt niet beantwoord.
Idem voor de uitnodiging van de stichting Samen Doen (SAMENDOEN,
GEMEENSCHAPSMUNTEN VOOR PARTICIPATIE EN LOKALE ECONOMIE).
Wat betreft de reanimatie estafette:
o Thea zal EHBO vrijwilligers en/of leden van de Brandweer vragen om tijdens de
estafette, reanimatie-demos te geven.
o Fred zal de tijdens de voorbereidende vergadering uitgereikte flyer/poster
aanpassen; Joris zal deze (laten) printen. De flyer/brief zal in een oplage van 400
door de Dorpsraadleden worden bezorgd (400 adressen in Roggel).
Discussie over de milieuhofjes/-straten (plekken waar containers staan voor kleding, glas,
plastic) leidt tot de vraag wat het beleid is van de Gemeente wat betreft frequentie
lediging, opruimen zwerfvuil bij en locaties en hoeveelheid van de containers. Joris zal
e.e.a. checken.

3. Organisatie Kermis vanaf 2017
-

In tegenstelling tot eerdere informatie, gaat de Gemeente het jaar 2017 gebruiken als
overgangsjaar voor het organiseren van de kermissen in de dorpskernen.
De Gemeente zal in 2017 medewerking verlenen aan de groepen in de dorpskernen die
vanaf 2018 de kermis zullen organiseren.
Er is een stichting in het leven geroepen door de Kermis Exploitanten. Met deze stichting
zal een nog op te richten groep in Roggel, de kermis gaan organiseren.

4. Openbare bijeenkomst in november 2016
-

Agenda voor de bijeenkomst zou punten moeten bevatten uit de Os Dörp bijeenkomst
eind 2015. Een separate bijeenkomst (afvaardiging van de Dorpsraad) zal worden
belegd.
Voorbeelden van agendapunten: toekomst van accommodaties verenigingen, status
vrijwilligers, onderhoud groen).
Is het een equivalent van een “Openbare jaarvergadering”?
Presentatie van buurtwhatsapp door Frank Mans (actie Fred: uitnodigen)
Status verhuizing van de ambulanceplaats naar Kelpen
Welke plannen zijn bij de Gemeente bekend wat betreft ontwikkeling Roggel?
Uitnodigen: Vic, wethouders, gemeenteraadsleden (Joris checkt mogelijke data, Fred
stuurt uitnodigingen).
Data: 15 of 22 november. Locatie: La Rochelle (Thea checkt beschikbaarheid).

5. Rondvraag
Will:
- Zie mailcorrespondentie betreffende punten schouw.
Mart:
- Status kerstboom markt/kerk? Will checkt met Sjra Jegers de voortgang. De Leistert stelt
waarschijnlijk een boom ter beschikking. We kunnen Fred Nijssen vragen voor transport
en het oprichten (actie Sjra Vermeulen).
- Status groenvoorzieningen? Onderhoud door buurtbewoners. Actie: Mart neemt contact
op met dhr Marc Jacobs.
Fred:
- Is de bijdrage uit de Zwerfvuilactie al ontvangen. Antwoord: Ja.
- Dorpsraad akkoord met het schrappen van art. 7.2 van convenant (financ.)? Antwoord:
Ja.
Sjra:
- Plaatst de Gemeente bladkorven in/op Ophoven? Actie Joris.
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Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Publicaties whatsapp groep Roggel
Facebook account Dorpsraad opzetten
Organisatie openbare bijeenkomst
Opstart Werkgroep Kermis
Check status van items genoemd in de
laatste schouw
Vrijwilligers EHBO voor reanimatie
estafette
Aanpassen flyers
Beleid milieustraten
Uitnodigingen bijeenkomst november
Data checken wethouders/Vic
Locatie La Rochelle (of anders)
Vaste kerstboom
Transport kerstboom
Status groenvoorzieningen
Plaatsing bladkorven

Wie
Mart
Fred
José
Dorpsraad
Dorpsraad
Will

Opmerkingen
Blijft staan
Na bijeenkomst november 2016
Blijft staan
Separate vergadering
Blijft staan

Thea
Fred
Joris
Fred
Joris
Thea
Will
Sjra
Mart
Joris
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