Notulen DR-vergadering donderdag 18 juni 2020

Aanwezig:
Afwezig:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Tiny van Wegberg, Marij Droog, Henk Janssen,
Nelly Janssen, Johan Schipper, Loes van Hoof
Bram van Helden

1. Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat we weer bij elkaar kunnen zijn.
Dit is de eerste keer sinds februari en Peter stelt voor eerst een rondje te doen om iedereen de
gelegenheid te geven om te vertellen hoe het hem/haar is vergaan in deze corona tijd.
2. Notulen van de vorige vergaderingen
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.
Henk: hij wil nagaan bij de gemeente of er mogelijk draagvlak is voor een overkoepelend orgaan om de
financiën van het repaircafé en eventuele andere organisaties die zich daarbij aan kunnen sluiten in de
toekomst te beheren.
Tiny vertelt over de plannen voor de herinrichting van de verkeersstroom centrumring gepresenteerd door
Ton Peeters en Erik Beurskens. Jammer dat de Dorpsraad hier niet over gehoord had, Nicole stuurt een
reactie naar Gertie. De dorpsraad en bewoners van de centrum ring willen graag zitting nemen in de
werkgroep. Nicole meldt ons aan bij Ton Peeters.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 54: Nicole neemt contact op Overleg Centrummanagement.
Nicole mailt Jan Nabben, om een afspraak te maken.
4. Ingekomen/uitgegane post
Nr. 29: Plekskes van geluk Tiny heeft gereageerd, wij geven een bijdrage. Het loopt.
Nr. 39: Nieuwe website Dorpsraad. We hebben offerte opgevraagd Bij Mindworkz. We vragen er ook een
op bij Forwart.
5. Rondvraag
Nicole vertelt dat er bouwplannen zijn op het terrein van voormalig houthandel Mol. Ook zijn er plannen
voor de bouw van appartementen op het terrein van garage Willems. Beide zijn gelegen bij de rotonde
Venloseweg/Dr. Van de Meerendonkstraat.
6. Sluiting
Peter bedankt allen en sluit de vergadering af.
Let op: De eerstvolgende vergadering is donderdag 16 juli 2020, wederom bij Tiny in de tuin.
De vergadering van 20 augustus komt hiermee te vervallen.
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