Verslag dorpsraadvergadering 6 juni 2013
1. Opening door voorzitter
Speciaal woord van welkom voor Frank Heijnemans en Ben van Essen
2. Presentaties nieuwe wandelroutes
Na een korte inleiding door Toon Drissen en Frank Heijnemans laat Piet Cup middels een
presentatie de nieuwe wandelroutes zien.
We sluiten dit agendapunt met een groot compliment richting Piet Cup.
3. Notulen 3 april 2013
- Hay Rutten heeft contact gehad met Ed Hegger over de plaatsing van de bladkorven.
- Tim Zeegers wil onderzoeken of de kosten voor de voorzieningen op het trapveldje
niet lager kunnen. Tevens zoekt hij sponsoren. Wordt vervolgd.
- T.a.v. van het Eastpack-project wordt gemeld dat elk jaar bij de schoolverlatersdagen
voor groep 8 bekeken wordt of er wederom meegedaan kan worden met dit project.
De kosten spelen hierbij een belangrijke rol.
- Veel lof voor de organisatie van de dodenherdenking. Misschien moet men in het
vervolg iemand “aanstellen” die de regie in handen heeft.
Complimenten aan Wies
- Jack Geelen geeft aan dat hij bezig is met een inventarisatie m.b.t. behoefte aan een
trimbaan in ons dorp.
4. Ingekomen stukken
- Er is een overzicht t.a.v. klachten richting de gemeente binnen gekomen.
Dit overzicht wordt op de site gezet.
Er wordt nog even doorgepraat over klachten richting de gemeente. Klachten waar
geen antwoord opgegeven wordt kunnen worden doorgegeven aan Richard.
- Er is een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor subsidie voor het op touw
zetten van allerlei activiteiten die de leefbaarheid vergroten. Deze nieuwe regeling
komt in de plaats van de oude Voucher regeling. Meer info is te vinden op de site van
de gemeente.
5. Rondgang door ons dorp
21 juni maken een afvaardiging van de dorpsraad en een aantal medewerkers van de
gemeente een rondgang door het dorp om gemelde gebreken t.a.v. groen (beplanting) en
grijs (trottoirs) te bekijken en oplossingen te zoeken. Tot 18 juni kan men, via de mail,
nog knelpunten doorgeven. Men is van plan deze rondgang elk jaar te organiseren.
6. Rondvraag
- Mary Keijsers vraagt of het weerstation op Klein Vink weg gaat. Dit klopt. Toon Drissen
geeft een toelichting. Men heeft geprobeerd het station te herplaatsen. Deze nieuwe
locatie (kosten €18.000) zou er echter voor zorgen dat Arcen op een 16e plek zou
komen wat betreft beste temperaturen in Nederland. Dit is geen goede reclame. Dus
heeft men afgezien van herplaatsing.
7. Sluiting
8. Presentatie door Ben van Essen over krimp in ons dorp
Volgende vergadering: woensdag 18 september 2013
Notulist: Ruud Wijers 10 juni 2013

