Notulen (Digitale) vergadering nr. 01/2021 d.d. 27 januari 2021
Aanwezig: Anco, Bert, Trudy, William, Theo, Raymond, René, August, Mario
Afwezig (m.b.v.v.): Sander en Wendy
Notulist: Mario

1. Opening
Anco opent de vergadering om 19:35 uur door iedereen welkom te heten. Sander en Wendy
zijn verhinderd wegens familie omstandigheden. (is nader toegelicht)
Dit is onze eerste digitale video-vergadering. Gezien de lange agenda zullen we tot uiterlijk
21:30 uur vergaderen, de vergadering schorsen en het overige deel van de agenda op een
nog af te spreken datum afwerken.
2. Vaststellen agenda
Agendapunten 10 (Kernendemocratie) en 14 (Ingekomen post e.d.) schuiven we wegens de
volle agenda door naar de nog af te spreken datum.
3. Notulen en actiepuntenlijst
Actiepuntenlijst:
●
●

Dropbox vergroten: bado (blijft aan de orde)
Plan van aanpak: zie agendapunt 10

Notulen onder dankzegging goedgekeurd.
4. Verslag informeel gesprek met CDA
Eind december heeft CDA Mill WMC gepolst om informeel van gedachten te wisselen.
Medio januari heeft een prettig verlopen (video)overleg plaatsgevonden, waaraan namens
WMC het DB (Sander, Raymond en Anco) heeft deelgenomen. Elkaar beter leren kennen was
de opbrengst van dit overleg. Uit dit gesprek bleek dat het actuele onderwerp ´speeltuintjesbeleid´ ook al een initiatief was van de jeugdgemeenteraad. Wellicht hadden de overige
WMC-leden ook graag aan dit gesprek deelgenomen. Nu is e.e.a. via de Dropbox verlopen.
Wellicht had er meer (beter) over gecommuniceerd dienen te worden.
Voorgesteld wordt om ook met AB´90 en VKP in gesprek te gaan (WMC en WMW), zodat we
de partijen onze plannen kunnen meegeven.

5. Overleg betreft WMC WMW
● WMC heeft het financieel jaarverslag 2020 gereed, WMW zal er z.s.m. voor zorgen
(Mario/ Pm. René Kelleter)
● De subsidieaanvraag (moet vóór 1 april zijn ingediend) is geblokkeerd (ivm LvC io ?).
De oprichting van de nieuwe dorpsraad zal de nodige kosten met zich meebrengen.
Gemeente vragen (Anco) of uit apart potje of bijdrage uit leefbaarheidsproject geld
is te krijgen.
● Gevraagd wordt naar hoe de taakverdeling binnen de nieuwe dorpsraad eruit komt
te zien nu de afgevaardigden van WMW erbij komen. Zowel August als Mario stellen
zich hierin flexibel op.
● Anco zal aan Sander voorstellen om de ingekomen post iets anders te stroomlijnen.
Mario geeft tip zoals het bij het PGM de laatste jaren prima werkt: Alle ingekomen
post wordt z.s.m. doorgemaild binnen iedereen van PGM. Mochten PGM´ers een
ingekomen stuk willen bespreken kan dat direct of men kan secr. opdracht geven het
stuk te agenderen voor de eerstvolgende vergadering. Verder plaatst secr.
ingekomen stukken indien hij dit wenselijk acht op de agenda. Op deze wijze wordt
iedereen tijdig bericht over de lopende zaken, en kunnen items buiten de
vergadering om worden afgehandeld (ook tijds- en werk besparend).
● Bert heeft een concept-stappenplan opgesteld (en rondgemaild). Iedereen z.s.m.
nakijken en evt. aanvullen en naar Bert mailen. (noot notulist op 28 jan is dit
geworden een tijdlijn met stappen. Aan één ieder gemaild, opmerkingen
aanvullingen aan Bert mailen. Als ook afgeronde stappen)
● Lopende zaken per wijkraad zorgvuldig afhandelen.
● Anco vraagt aan William om z.s.m. een PR-stuk te (laten) verzorgen over de
voornemens ter oprichting van de dorpsraad (o.a. t.b.v. Neije Krant, Websites en FBpagina´s wijkraden) (Noot notulist: geregeld op 28 jan.)
● Anco claimt domeinnaam dorpsraadmill.nl (Noot notulist: geregeld op 28 jan.)
6. Resultaten enquête LvC
Geen opmerkingen.
7. Vordering speeltuinen
De speeltuinen in de Havikstraat zijn reeds opgeruimd en komen straks (in
ontwikkelingsplannen project Gruttostraat/Havikstraat) nabij de Wester.
Er is binnen de werkgroep en naar de gemeente onvoldoende/niet op de juiste wijze
gecommuniceerd). Informeel kan altijd worden overlegd met verantwoordelijk ambtenaar.
Formele zaken richten aan B&W. Over de speeltuinen kwestie zal de werkgroep een
conceptbrief opstellen t.b.v. B&W, deze brief voorleggen aan DB WMC en deze (secr.) zal de
brief namens WMC sturen naar B&W. (WMC en WMW = lees Dorpsraad Mill)
8. Aldendriel park
Tijdens de vergadering komt naar voren dat in Mill blijkbaar 2 werkgroepen (zonder dat zij
het van elkaar weten) bezig zijn met plannen om het park een ´boost´ te geven. De ene
groep (olv Corné Kremers) wil het park beter faciliteren tbv bijv. evenementen en de andere
groep (olv Cees Berends) wil de groenvoorziening/beplanting goed geregeld krijgen. William
zal bij Corné aankaarten of de twee werkgroepen (met WMC) samengevoegd zouden kunnen

worden. Denk ook aan subsidie leefbaarheidsproject. Denk ook aan subsidie
leefbaarheidsproject. (Noot notulist: samenvoeging geregeld op 28 jan.)
9. Krantenartikel Goei leven Ad Berends
We denken dat dit op de agenda is geplaatst i.v.m. de introductie van nieuwkomers. Wordt
dit een taak voor de dorpsraad ? Tot nu toe nodigt gemeente 1 x per jaar nieuwkomers uit
en nieuwelingen krijgen een informatiepakket + attentie. Bert zal e.e.a. nagaan en evt. iets
op touw zetten namens de Dorpsraad Mill.
10. Verschoven naar extra vergaderdeel.
11. Uitnodiging ASD (Adviesraad Sociaal Domein)
Uitnodiging van Adviesraad Sociaal Domein aan WMC en WMW t.b.v. bijwonen vergadering
d.d. 10 februari 2021: August en Bert nemen deel.
12. Geluidsoverlast Volkel
William werd hierover aangesproken door zijn overbuurman. William zal pogen om namens
WMC een actiegroep op te richten (bijv. namenlijst raadplegen van belangstellenden voor
oprichting WMC om hieruit personen warm te krijgen, lijst komt van sander). William mailt
deze lijst ook naar Mario t.b.v. bouwploeg (zie agendapunt 10)
13. Leefbaarheid subsidie / subsidie 2021
Leefbaarheidssubsidie dient voor 1 maart te worden aangevraagd. We zouden subsidie
kunnen aanvragen tbv ´project aldendrielpark´ en voor de overgangskosten van wijkraden
naar dorpsraad.(noot notulist, de leefbaarheids subsidie aanvraag zal volledig in het teken
staan van het dekken van onze eigen fusie kosten p.m. € 1830.-- )
14. Van de Secretaris: ingekomen stukken en mededelingen: zie dropbox
● Mail Bram Hendriks inz. energie. WMC is positief over idee, ?? schrijft brief aan
Bram om in gesprek met hem te gaan.
● Gemeentehuis Boxmeer wordt tzt gemeentehuis LvC. Wordt vanavond besloten.
● Het is inmiddels 21:30 uur en Anco stelt voor om deze vergadering te schorsen en
resterende agendapunten door te schuiven naar extra (video)vergadering. Deze vindt
morgen, 28 jan. plaats om 19:30 uur. René en Raymond zijn verhinderd.

Vervolg vergadering op 28 januari

14. Van de Secretaris: ingekomen stukken en mededelingen: zie dropbox
●

●

Op 7 februari zal August worden geïnterviewd tijdens het ´12-uurtje´ van de LOM
omtrent overgang wijkraden naar dorpsraad. Hierna zal er ook een pagina grote (1
volle pagina over de fusie) promotie komen in de neije krant Hij zal tijdig concept
mailen binnen WMC en WMW over inhoud interview.
Aanvragen leefbaarheidssubsidie (anco/raymond) : voor goede onderbouwing
zorgen !

●
●

Er zal een nieuwe website tbv de dorpsraad dienen te komen. William gaat hierover
in gesprek met (naam?) (partner van Nancy van Gemert)
Voorlopige begroting tbv oprichting dorpsraad: we gaan hiermee akkoord.

10. Kernendemocratie
Anco schetst opzet die de werkgroep kernendemocratie van LvC voor staat. Deze
werkgroep stelt voor dat alle wijk- en dorpsraden ieder een bouwploeg formeren van
5-15 personen. Omdat er in Mill 1 dorpsraad komt, vinden we dat het beter is om 1
´bouwploeg Mill´ te formeren ipv per wijk 1 bouwploeg. Zo´n bouwploeg moet het
DNA van het dorp in kaart brengen en formuleert wat qua o.a. leefbaarheid e.d. het
dorp kenmerkt, wat er nodig is enz. We vormen een werkgroep van 4 personen m.n.
om de AVG regels die e.v.t. in het geding zouden komen niet te overtreden,
werkgroep gaat aan de slag om een z’n evenwichtig mogelijke bouwgroep in Mill te
vormen. De werkgroep heeft waarschijnlijk in grote lijnen alle facetten afgebakend
en zal kijken of in de korte tijd die we hebben een groep van +- 14 personen kunnen
vormen die hieraan dan ook willen deelnemen en geïnformeerd zijn hierover.
Ter voorbereiding formeren wij een werkgroepje ( Trudy, Theo, William en Mario)
om personen te gaan benaderen, Bouwteam samenstellen.
●
●
●
●

Komende week zal men (video)vergaderen. Mario stelt data voor, William
regelt teams-vergadering
Anco verstrekt mail-adressen leden WMC aan Mario
Mail adressen doorgeven aan mario van mensen die in het verleden hebben
aangegeven wel iets voor de wijk/dorpsraad te willen doen. (sander)
Raymond, Trudy en Mario hebben voorlopige namenlijst opgesteld. Mario zal
lijst verder coördineren. Een ieder mag (als je nog voorstellen hebt)meer
namen indienen bij Mario mtapeters@outlook.com of
mtapetersmill@gmail.com

15. Rondvraag
● Hoe zit het met de gemeentelijke klankbordgroep ? Anco zal bij gemeente
informeren.
● Voor de nieuwe dorpsraad: Wat voor soort vergunningen (openbare ruimten) zijn er
nodig (bijv. kerstboom op marktplein) over welke vergunningen zouden wij graag
door de gemeente geïnformeerd willen worden, en welke niet.
● Advies aan allen: verslag/brief van wijk- en dorpsraden gemeente Boxmeer door
lezen, en dan m.n. het punt convenant. Zie in de bijlage van deze vergadering.
● Komt er voor de nieuwe dorpsraad Mill ook een nieuw convenant ? Anco informeert
bij Jos Jongenelen.

16. Sluiting
Voorzitter Anco bedankt iedereen voor haar/zijn inbreng. Het voor de 1e keer
videovergaderen is prima verlopen, al smacht Anco wel naar het fysiek vergaderen met z'n
allen aan tafel onder het genot van een kopje koffie en een ingepakt koekje. Deze extra
vergadering sluit om 20:30 uur

Voorzitter:

Notulist:

Anco Bloemendal

Mario Peters

