15 Juni 2016
Van

Aan

Fred Geris

Dorpsraad Roggel

Onderwerp

Notulen vergadering Dorpsraad
18 april 2016

1. Opening
-

Aanwezig: Thea, Sjra, Dieter, Karel, Will, Joris, Fred
Afwezig:
Ton
Toehoorder: José Dillen

-

Dank: Sjra voor maken van foto’s; bloemen voor Mart.
Notulen vergadering 24 februari 2016
o

o

Actielijst
 Parkeerplaats Schippersstraat: zal circa 1000,- Euro kosten. Karel
informeert of Tullemans en Apotheek Heythuysen willen deelnemen.
Gemeente gaat parkeer bord plaatsen.
 Rabo Clubkas Campagne: aanstaande vrijdag is de Rabo roadshow in
Roggel op de Markt (t.o. Preuverie Bekkers Marie)
 Communicatie orgelconcert: Dorpsraad zal geen actie nemen op
Bevrijdingsdag.
Opmerkingen – Geen. Daarmee zijn de notulen geaccepteerd.

2. Mededelingen
-

Nog eens het verzoek om altijd op e-mails een reactie te geven.
Dhr. Richard Verheul is in zijn nieuwe functie als wethouder o.a. verantwoordelijk voor
Bureau Dorpsraden.
Wat betreft inrichten van Leudal-Oost sportpark: op 15 juni 2016 zal door de gemeente
tot een lijst van kaders/randvoorwaarden worden beslist.

3. Binnengekomen stukken
-

Mail: vermindering aantal brievenbussen. De brievenbus bij de Leistert wordt verwijderd.
Mail: in het kader van initiatieven Os Dorp, heeft Will een lijst van verenigingen
Roggel/Heibloem samengesteld en naar bureau Dorpsraden gestuurd. Doel van de lijst is

-

-

-

om te komen tot aantal categorieën van verenigingen (in kaart brengen van “Wie doet
wat?”) zodat we bij eventuele discussies over samengaan van verenigingen
respectievelijk samen optrekken bij evenementen, we een volledige en bijgewerkte lijst
hebben. Will zal deelnemen in de gesprekken die een 9-tal verenigingen in Roggel
momenteel voeren over activiteiten op het evenemententerrein. Actie: Will stuurt de lijst
ook naar Joris.
In het kader van initiatieven Os Dorp, is een lijst van de initiatieven opgesteld. Actie: Fred
stuurt de lijst naar Dieter en José, en zal deze ook publiceren op de website.
Nog in dit kader: fietspad Roggel-Neer. Redenen om te gaan lobbyen voor dit fietspad
zijn het toekomstig gebruik van sportpark Leudal Oost, verkeersveiligheid en toeristisch
aantrekkelijk maken/houden van het Leudal. In het gesprek van de Dorpsraad met
Bureau Dorpsraden zal dit initiatief mede aan bod komen. Uiteindelijk beslist het College
over uitvoering. Een artikel uit De Limburger over provinciale stimulering fietspaden is
onder de aandacht gebracht en zal ook aan Bureau Dorpsraden worden gestuurd (actie:
Fred).
Reanimatie estafette: Math Mennen zal worden gevraagd de coördinatierol op zich te
nemen (actie: Fred). Math zal gevraagd worden de voortgang terug te koppelen naar de
Dorpsraad. Om de manifestatie onder de aandacht te brengen kan een prominent
worden gevraagd om acte de présence te geven b.v. Roy Curvers, Piet Koenen,
burgemeester, Ger Frenken, Stephanie Struyk.
Verslag bewonersavond d.d. 24-03-2016 over groenvoorziening. Deze door de gemeente
georganiseerde avond is positief ontvangen. Door inwoners zijn vervolgafspraken met de
gemeente gemaakt.

4. Plaatsing kerstboom (kerk)
Punt van discussie is of de kerstboom met kerst-2016, op de markt zal worden geplaatst dan wel
op het perkje behorende bij de kerk. Op de markt is een voorziening voor plaatsing aangericht.
Will gaat informeren bij het kerkbestuur (actie).
5. Goede Doelen actie
Dieter geeft toelichting. De actie is prima verlopen. Afgelopen week is circa 600,- Euro meer
opgehaald dan in 2015. In totaal is 13.500,- Euro overgemaakt.
6. Zwerfvuilactie
Fred geeft toelichting. De actie gaat 21 april van start om 9:00 bij Kantoorboekhandel Thea. Frien
Scheres zal ons op weg helpen. Frien heeft als vrijwilliger bij en met de Stichting Elivagar al veel
ervaring met het verzamelen van zwerfvuil.
7. DOL Vergadering 13-04-2016
Kort verslag van de DOL Vergadering:
- Concept convenant is door de DOL gewijzigd. Artikel 8 met betrekking tot financiële
ondersteuning Dorpsplatforms met 3.000,- Euro is geschrapt.
- De presentatie door wijkagent Dhr. Frank Mans over whatsapp groepen is enthousiast
ontvangen.
8. Whatsapp groepen
Coördinator Nijken is doorgegeven aan de politie. Om de whatsapp groep Roggel op te kunnen
starten, is meer publicatie nodig. Publicatie in het Roggels Blaedje, 1Leudal en Hallo Leudal kan
hiertoe een goede aanzet zijn (actie: Fred).

9. Rondvraag
-

-

Dieter: is het mogelijk een plakaat aan te brengen “Kern met pit”, op de sokkel waarop
het paardje staat aan de markt? (actie: Dieter) Vraag aan Sjra Jeegers (waarschijnlijk zal
dit niet worden toegestaan).
Thea: publicatie van foto’s op Facebook? Inloggegevens zullen worden opgehaald bij Rik
Veugen (actie: Mart).

Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Parkeerplaats Schippersstraat
Lijst van verenigingen naar Joris
Lijst van initiatieven Os Dorp naar Dieter en
José, en publiceren op website
Krantenartikel provinciale subsidie
fietspaden aan Bureau Dorpsraden sturen
Math Mennen vragen trekker te zijn van
Reanimatie estafette
Plaatsbepaling kerstboom
Publicaties whatsapp groep Roggel
Plakaat “Kern met pit”
Inloggegevens Facebook

Wie
Mart
Karel
Will
Fred
Fred
Fred
Will
Fred
Dieter
Mart

Opmerkingen

