Stichting Dorpsraad Maria Hoop
p/a J.J.G.M. Geelen FA- secretaris
Hertestraat 48
6105 CM Maria Hoop
M: 06 – 43 69 80 05
E: secretaris.dmh@ziggo.nl
KvK Limburg: 12.05.85.67
Notulen vergadering Dorpsraad 21-10-2013
Deze vergadering werd gehouden in Café Zaal “Boszicht”, Annendaalderweg 75 te Maria Hoop.
Aanwezig:
Ydo Hoeben (YH/penningmeester), Jos Otten (JO), Marja van Mourik (MM) en John
Geelen (JG/secretaris)
Afgemeld:
Joop van den Berg (JB/voorzitter) en Hanneke Vlaar (HV)

1. Opening door de voorzitter
In verband met afwezigheid van onze voorzitter JB opent onze secretaris JG om 20:00 uur de
vergadering en heet iedereen van harte welkom.
JG meldt JB en HV af voor deze vergadering.
Eveneens heeft JG een telefoontje ontvangen van Ellen Kersten van Menswel, zij
ondersteunde de Dorpsraad op het vlak van welzijn. In verband met reorganisatie binnen
Menswel zal zij haar werkgever moeten verlaten en zal derhalve niet meer actief zijn voor
het welzijnswerk binnen Maria Hoop. Dit betreuren wij zeer.
JG heeft haar inmiddels namens de leden van de Dorspraad bedankt en haar succes in de
toekomst gewenst bij het vinden van een goede baan.
2. Ingekomen post
Navolgende post is binnengekomen bij secretaris of voorzitter:
a. Burgerinitiatief Plattelandparlement d.d. 16-11-2013 te Lunteren.
 Namens Dorpsraad Maria Hoop zullen JB en YH hier naar toe gaan.
b. Agenda Algemene Ledenvergadering VKKL op 25-10-2013 te Heythuysen
 Namens Dorspraad Maria Hoop zal YH hier naar toe gaan
c. Brief gemeente Echt-Susteren inzake aanvraag subsidie voor de Dorpsraad en voor
“Nuuts veur Uch”
 Beide brieven zijn aan YH overhandigd.
d. Brief ontvangen van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake “Leidraad
meldingen IGZ 2013”
 Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
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3. Goedkeuring notulen 9-9-2013 en 7-10-2013
MvM heeft een aantal opmerking en over de notulen van de vergadering van 7-10-2013
inzake de Bewonersavond:
a. Op pagina 1/3 staat bij een opmerking van Huub Heijman dat de volgende
bewonersavond in de toekomst “Dorpsoverleg” genoemd wordt.
 MvM meende dat dit de nieuwe naam voor de Dorpsraad zou zijn.
b. Op pagina 2/3 staat een opsomming van de planning van de activiteiten voor het 2e
Dorpsoverleg. Ze vindt de verspreiding van de speciale editie van “Nuuts veur Uch” en
het verspreiden van de enquête té kort achterelkaar.
 JG zegt haar dat hij deze planning zo heeft doorgekregen van Huub Heijman en
derhalve als zodanig in deze notulen heeft verwerkt.
JO zegt dat hij nog een vraag heeft gesteld aan de heren Vogten en Dijcks van de gemeente
Echt-Susteren over de paddentrek en dat deze niet in de notulen van de Kwaliteitsimpuls
Maria Hoop zijn verwerkt.
 JG zegt toe deze alsnog toe te voegen en iedereen een nieuwe exemplaar van deze
notulen toe te sturen. Deze wijziging is nu punt 8 geworden.
Er zijn geen verderde opmerkingen meer over de notulen van de vorige vergaderingen en
deze notulen worden dan hierbij ook vastgesteld.
4. Toekomst Dorspraad Maria Hoop
YH:
 De naam van Dorpsraad Maria Hoop dient veranderdt te worden.
 In een enquête de mensen van Maria Hoop vragen of er interesse is om deel te nemen
aan de Dorpsraad, hetzij in welke vorm dan ook.
MM:
 Deze enquête zal echter NIET samen met de enquête van de gemeente Echt-Susteren
verstuurd moeten worden.
 Er zijn een aantal mensen binnen Maria Hoop die geen goed woord over hebben over de
Dorpsraad.
 Zij weet daarom niet of we juist nu de naam moeten veranderen.
 Wij moeten als Dorpsraad Maria Hoop de problemen die onze inwoners hebben, serieus
aanpakken.
JO:
 Er is in 2010 een lijst gemaakt van mensen die bij de enquête van toen hebben
aangegeven eventueel interesse in de Dorpsraad hebben. Deze lijst er moeten worden
bijgezocht en deze mensen zullen actief benaderd moeten worden door ons.
 Actie: Joop van den Berg
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 DE ALGEHELE CONCLUSIE VAN DE AANWEZIGEN IS DAT WIJ EERST DE ENQUETE
MOETEN VERSTUREN EN HIERNA ONZE CONCLUSIE TREKKEN.
5. In te plannen activiteiten
We zullen ons als Dorpsraad Maria Hoop toch ook op een andere manier aan de inwoners
van Maria Hoop moeten laten zien. Een aantal ideeën die geopperd zijn, zijn de navolgende:
 Alternatieve Dorpsraad: ook voor andere dingen inzetten en “de Annendaal” draaiende
houden;
 Organiseren van Koningsdag;
 Kerstboom neerzetten waar de kinderen kerstwensen in de boom kunnen hangen
 Nieuwjaarsborrel.
YH vraagt zich wel af wat we precies gaan doen én wie gaat dit doen. Eveneens kan de
Dorpsraad Maria Hoop in een groter geheel meedenken hoe we “de Annendaal” op een
groter plan kunnen zetten. We zullen hierover wat meer moeten brainstormen.
MM zegt dat er een evaluatievergadering van de Activiteiten Commissie Annendaal moet
komen, waar de Dorpsraad wellicht in betrokken kan worden.
6. Bijdragen aan “Nuuts veur Uch” (promotie door Dorpsraad Maria Hoop)
JG heeft een stukje geschreven over de Dorpsraad Maria Hoop dat eigenlijk bedoeld was
voor de “Nuuts” van afgelopen keer. Met MM is echter afgesproken dat dit stukje in de
laatste editie 2013 van “Nuuts veur Uch” zal komen. Hierin zal nog de bewonersavond
verwerkt worden.
JG spreekt met iedereen af, dat hij dit stukje aan iedereen doorstuurt, zodat ze dit kunnen
doorlezen en eventueel nog aanvullen. Hierna zal hij, dan eventuele aanvullingen dus, dit
stukje doorsturen ter publicatie.
 Actie: John Geelen
7. Ideeën voor de bespreking van de 28ste
Er zal een extra enquête moetenkomen.
Ook zal aan de inwoners van Maria Hoop duidelijk gemaakt dienen te worden wat het Rijk
wil. De vrouwenvereniging heeft een spreker uit Posterholt gehad, die over dit onderwerp
gesproken heeft. Deze spreker zal ook op het 2e bewonersoverleg moeten komen.
Eveneens wordt voorgesteld om Har Reijnen (Zorgcoördinator Koningsbosch) bij de
bespreking van de 28ste aanwezig te laten zijn. Dan weten wij in ieder geval hoe e.e.a. is
verlopen in Koningsbosch.
 Hij is aanwezig bij de bespreking
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Eveneens is het van belang dat we van Huub Heijman te weten komen wie ervoor Ellen
Kersten van Menswel in de plaats komt.
Voor de 2e bewonersavond is wel van belang dat hetgeen wat nu al duidelijk is, dit wordt
doorgegeven aan de inwoners van Maria Hoop. De inwoners van Maria Hoop moeten wel
een aantal hapklare brokken aangereikt krijgen (MM).
Omdat YH en JG sowieso de 28ste verhinderd zijn, wordt aan JG gevraagd of hij met Huub
Heijman contact kan opnemen om deze avond te verplaatsen naar 29-10-2013 of 4-11-2013.
 JG heeft inmiddels contact gehad met Huub Heijman en de bespreking is nu
ingepland op dinsdag 29 oktober 2013 om 19:30 uur in de vergaderzaal van Zaal
Annendaal, Annendaalderweg 12, 6105 AT Maria Hoop.
 JG zal op deze avond niet aanwezig zijn i.v.m. een andere vergadering.
Note: Huub Heijman was 4 november 2013 ook verhinderd
8. Wat er verder nog ter tafel komt
Er zijn verder geen zaken die besproken moeten worden, dus dit punt is niet aan de orde.
9. Rondvraag
JO vraagt aan YH waarom de vergadering van het project Montfort – Maria Hoop niet door
gaat.  YH geeft JO hier antwoord op
JO vraagt ook nog aan YH of er iets uit het project komt en of er andere mensen naar deze
klankbordgroep vergadering mogen komen  YH geeft op beide vragen een bevestigend
antwoord.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit JG om 21:24 vergadering en dankt iedereen voor
zijn/haar inbreng.
11. Volgende vergadering
 Dinsdag 29-10-2013 om 19:30 in Zaal de Annendaal, Annendaalderweg 12a
 Overleg inzake 2e bewonersavond met Huub Heijman en Har Reijnen
 Maandag 02-12-2013 om 20:00 in Café Zaal Boszicht, Annendaalderweg 75
 Reguliere vergadering Dorprsaad Maria Hoop

Opgemaakt te
:
Samensteller/notulist :

Maria Hoop d.d. 23-10-2013
John Geelen – secretaris
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