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 02-12-2013
Deze vergadering werd gehouden in Café Zaal “Boszicht”, Annendaalderweg 75 te Maria Hoop.
Aanwezig:
Joop van den Berg (JB/voorzitter), Ydo Hoeben (YH/penningmeester), Jos Otten (JO),
Marja van Mourik (MM) en Hanneke Vlaar (HV)
Afgemeld:
John Geelen (JG/secretaris)

1. Opening door de voorzitter
Onze voorzitter JB opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
JB meldt JG af voor deze vergadering. I.v.m. diens afwezigheid zal HV vanavond als notulist
optreden.
Door JG zijn een aantal bespreekpunten naar voren gebracht om in deze vergadering te
bespreken. Eveneens zal JB nog een aantal punten toevoegen.
YH is tot 21:00 uur verhinderd en zal later deze vergaderng bijwonen.
2. Ingekomen post
I.v.m. afwezigheid van onze secretaris zal dit punt in de volgende vergadering geupdated
worden.
3. Goedkeuring notulen 21-10-2013
I.v.m. afwezigheid van onze secretaris zullen de notulen van 21-10-2013 in de eerstvolgende
vergadering goedgekeurd worden.
4. Poppenkast evenement
JB komt met de vraag over het al dan niet doorgaan van het Poppekast evenement. Dit jaar
is ervoor dit evenement géén sponsoring van de Rabobank.
 Er wordt even meegedacht op welke andere manieren sponsoring hiervoor gekregen kan
worden, maar uiteindelijk is dit iets waar de activiteitencommissie zich over moet buigen.
5. Grootte activiteitencommissie De Annendaal
De activiteitencommissie De Annendaal bestaat momenteel nog maar uit 3 personen en
met de deelname en betrokkenheid in het dorp lijkt deze in zijn geheel treurig gesteld.
 Hoe lang heeft het nog zin om zo door te gaan?
 Welke rol kunnen wij als Dorpsraad Maria Hoop hierin nog spelen?
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Conclusie:
De volgende Dorpsraadvergadering moet in zijn geheel besteed worden aan kijken hoe we
onze basis kunnen verbreden en het dorp polsen over waar behoefte aan is.
JB laat verder een brief van Spirato zien met onderwerpen waar dorpsraden zich zoal mee
bezig houden, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.
6. Wensbus (aangedragen door JG)
Een door de provincie Limburg te starten pilot project dat dienst als aanvulling op het
openbaar vervoer voor gebieden waar geen openbaar vervoer bestaat.
JB gaat zorgen dat hij aanwezig zal zijn bij de eerste vergadering die hierover gehouden
wordt zodat wij op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied.
 JG heeft inmiddels naar de provincie Limburg toe onze interesse hierin kenbaar gemaakt.
7. Alternatief voor de website www.maria-hoop.nl
Dit betreft een particulier initiatief dat de mogelijkheid biedt voor kernen om een website op
te zetten, waar iedereen dingen op kan plaatsen zonder tussenkomst van een webbeheerder. Het is het eerste jaar gratis, daarna zijn er kosten aan verbonden. Hoeveel dit is,
is nog niet duidelijk.
 We praten er een volgende keer verder over dit onderwerp, nadat wij Pascal Frencken
zijn commentaar hebben ontvangen.
8. Varkensstallen in het buitengebied (aangedragen door JO)
De milieuvergunning van de provincie ligt er al. Dit is echter pas de eerste stap in het traject.
Op 18 december 2013 is er een openbare avond over het LOG = Landbouw Ontwikkelings
Gebied. Dit gaat over grootschalige landbouw en betreft een klein gebied gelegen
halverwege tussen Montfort en Maria Hoop.






Hoe kijkt de Dorpsraad hiertegen aan?
Wat is onze functie in deze?  In elk geval zorgen dat iedereen beschikking krijgt over
de informatie en dat de gang van zaken helder wordt zonder direct een standpunt in te
nemen.
We moeten wel voorkomen wat er in Koningsbosch is gebeurd m.b.t. stankoverlast.
JO: ook kijken of grootschalige ontwikkeling de kleinschalige bedrijven niet gaat
verdrijven. Hierin moeten we de keuzes helder krijgen.
Gekeken wordt of het mogelijk is om hierover nog iets in Nuuts te zetten.
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9. Wat er verder nog ter tafel komt
Er zijn verder geen zaken die besproken moeten worden, dus dit punt is niet aan de orde.
10. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit JB de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar
inbreng.
12. Volgende vergadering
•
Maandag 13 januari 2014 om 20:00 in Café Zaal Boszicht, Annendaalderweg 75

Opgemaakt te
:
Samensteller/notulist :

Maria Hoop d.d. 7-12-2013
Hanneke Vlaar
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