25 juni 2017
Van

Aan

Fred Geris

Dorpsraad Roggel

Onderwerp

Notulen vergadering Dorpsraad
30 maart 2017

1. Opening
-

Aanwezig:
Afwezig:

-

Notulen vergadering 19 december 2016. Opmerkingen
o
o

Thea, Sjra, Dieter, Will, Mart, Fred. Gast: Wim Geelen
José, Joris (met kennisgeving, Joris wordt vervangen door Vic Pennings)

Pag 1: Dirks moet zijn Dierkx
Pag 2: Buurt whatsapp. Er zijn momenteel ongeveer 200 deelnemers. Wat is de prijs
van extra bordjes? Actie: Vic Pennings.

2. Actielijst
Will

Status van items genoemd in Schouw rapport zijn nog eens opnieuw bekeken,
anderen zijn toegevoegd . Rapport met updates wordt aan Vic overhandigd met de
vraag of de gemeente stand van zaken kan geven. Vic meldt nog een keer het
bestaan van een webformulier op de site van de gemeente.
Thea/José Opstart Facebook: staat op agenda.
Joris/Vic
Beleid milieustraten: inventarisering volgt.
Vic
Onderhoud bomen bij evenemententerrein. Afgehandeld.
Vic
Afloop trottoir bij Brunen. Afgehandeld.
3. Mededelingen/binnengekomen stukken
-

-

Fred blijft “doorgeefluik” voor ingekomen mails en communicatie met gemeente (Bureau
Dorpsraden).
Sjra heeft seniorenvergadering in Ell bezocht.
Zwerfvuilactie. Ook dit jaar wordt door Dorpsraad Roggel zwerfvuil opgehaald. Datum:
donderdag morgen vanaf 10 uur, vertrekpunt: winkel Thea. Deelnemers: Sjra, Dieter, Ton en
Fred. Thea zal Care+ vragen om mee te werken dit jaar. Er ligt nogal veel zwerfvuil bij het
Care+ pand op het industrieterrein. Thea zal een lijstje/kaartje maken met straten.
Stand van zaken groenvoorziening: Fred vermeldt status van de plaatsing van 2 banken nabij
de Coppelweide.

4. Opstart Facebook
Thea meldt dat een extra email adres is aangemaakt om het Facebook account op te starten.
Middels Facebook kan meer publiciteit worden verkregen dan nu het geval is met de huidige
website. Via het “like me” verzoek kun je z.g. “volgers” krijgen. E-mails die via Facebook
binnenkomen zullen door Thea en José worden afgehandeld.
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5. Jaarverslag 2016 (Thea)
Saldo 1/1/2016 742,- euro; saldo 1/1/2017 1708,- euro, inclusief ca. 300,- euro voor de Goede
Doelen.
Gemeld worden computerkosten (Sohosted), kosten inloopavond november (waarvan de
gemeente de helft betaald), VKKL lidmaatschap 40,- euro, vergaderkosten 165,- euro, kosten (en
subsidie) plaatsing kerstboom.
6. Rondvraag
Will
- Het is nog steeds onduidelijk wat het beleid van de gemeente is betreffende het onderhoud
van de bomen op het evenemententerrein bij de Molenweg.
- De provincie heeft extra subsidie toegekend voor de aanleg van fietspaden. Dit kan een extra
motivatie zijn voor de realisatie van het fietspad Roggel-Neer.
- De gemeente moet het peil van het woningenbestand beter in de gaten houden o.a. in
verband met vergrijzing.
- Hoe staat het met de bespreking/ontwikkeling omtrent het evenemententerrein nu enkele
verenigingen niet meer willen meewerken.
- Is het zinvol om voor de volgende vergadering de nieuwe kapelaan uit te nodigen (nieuw
lid?)?
Sjra
- Kondigt om een aantal redenen aan te willen stoppen met het lidmaatschap van de
Dorpsraad.
Thea
- Hoe staat het met de Blauwe Zone voor het parkeren? Thea zal contact opnemen met dhr.
Hans Caris. De nieuwe ambtenaar speciaal voor het MKB.
- De Dorpsraad van Heythuysen heeft op een inloopavond een presentatie laten verzorgen
door de BOA’s van de gemeente. Deze presentatie is goed bevallen en is een mogelijk
agendapunt voor de DOL vergadering 2017.

Acties
Actie
AED cursus/publicaties
Beleid milieustraten
Status onderhoud bomen
evenemententerrein
Contact opnemen ivm instellen blauwe
zone, met dhr Caris

Wie
Mart
Joris
Vic

Opmerkingen
Blijft staan

Thea
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