Secretariaat: Brugse Berg 23
5451 WP Mill
Mail: Secretaris@dorpsraadmill.nl
www: https://www.dorpsraadmill.nl

Notulen (Digitale) DRM-vergadering nr. 02/2021 d.d. 24 februari 2021
Aanwezig: Anco, August , Bert, Edwin, Mario, Raymond, René, Theo, Trudy, William. 1e deel v.d.
vergadering: Sander van Emden
Afwezig: geen.
Notulist: Mario
1. Opening
Vz Anco heet iedereen hartelijk welkom op de tweede (video)-vergadering van Dorpsraad
Mill i.o. Een bijzonder welkom voor Edwin Thoonen, die als bestuurslid van WMW bereid is
gevonden zitting te nemen in de nieuwe Dorpsraad Mill i.o. Ook een hartelijk welkom voor
Sander van Emden, die, samen met zijn partner Wendy, kort na de vergadering van 27
januari, te kennen heeft (hebben) gegeven hun bestuurslidmaatschap van WMC/Dorpsraad
Mill i.o. per direct ter beschikking te willen stellen. Sander is vandaag aanwezig om zijn
toelichting op zijn (hun) besluit te komen geven. Zowel Sander als Vz Anco geven elk hun
mening over de situatie(s) die is/zijn voorgekomen/ontstaan en hun meningen hierover
liepen/lopen op verscheidene punten soms nogal uiteen. Het is vooral een ongelukkige
samenloop van omstandigheden en de hectiek/benodigde handelingssnelheid omtrent de
overgang van WMC/WMW/Dorpsraad Mill die hiertoe hebben geleid, en waarvoor niet
direct een oplossing te vinden is helaas.
Anco betreurt het nogmaals dat alles zo is gelopen en vind het jammer dat zowel Sander als
Wendy hun besluit hebben genomen. Voor zowel het bestuur als voor Sander geldt dat aan
beide zijden hier en daar steken zijn gevallen. Anco hoopt dat Sander en Wendy in de
toekomst de Dorpsraad Mill op een positieve wijze zullen blijven uitdragen en dat zij zich
weer eens beschikbaar willen stellen om iets voor Dorpsraad Mill te willen betekenen. Na
deze toelichting neemt Sander afscheid van de vergadering.
2. Vaststellen agenda
Bert stelt voor om aan de agenda de ingekomen post e.d. te koppelen en om de teamsuitnodiging ook in Teams te programmeren. Bestuur gaat hiermee akkoord. Eea heeft nog
wel even tijd nodig om alles gestroomlijnd te doen laten verlopen. Actie Anco en Mario
3. Ingekomen post en mededellingen
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Energie Coöperatie (IP 03-02)
Door de drukte zijn we vergeten om met Bram Hendriks af te spreken. Anco heeft
hierover mailcontact gehad met Bram. Deze zou graag haast willen maken, waarschijnlijk
om samen met Dorpsraad Mill i.o. een bijdrage inz. De leefbaarheidssubsidie te kunnen
aanvragen. DRM wil eerst graag een oriënterend gesprek met Bram inz. De opzet enz.
van de Energie Coöperatie.
Aanvraag leefbaarheidsbijdrage (IP 03-02)

DRM heeft deze met onderbouwing aangevraagd en gemeente heeft
ontvangstbevestiging gestuurd. Of aanvraag wordt gehonoreerd is afwachten.
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Verbouwingsplannen Aldenhorst (IP 08-02)
Een afvaardiging van DRM heeft met Pantein op 11 februari gesprek gehad (zie verslag).
Tussentijds heeft Raymond nog tel. Contact gehad met Sacha Lukassen. Binnenkort (na
haar vakantie) zal Sacha contact opnemen met DRM over de voortgang inz. De zgn.
kwiek-route (aangepast bewegen/oefen voor ouderen) en de daaraan verbonden
benodigde (extra) subsidie.
Actieplan ´De Kuilen´ (IP 15-02)
Onlangs is in het nieuws gekomen dat er plannen zijn om op recreatiegebied “ De Kuilen”
een camping incl. restaurant en overige faciliteiten te realiseren. Anco heeft hierover
inmiddels bij een gemeentelijk ambtenaar geïnformeerd. Het zou om een Millse
ondernemer gaan die zo´n plan bij de gemeente heeft ingediend. Binnen de gemeente
zal een projectteam (waar Mevr. Haarman naar allerwaarschijnlijkheid deel van zal gaan
uitmaken) gevormd worden als de plannen van deze ondernemer haalbaar blijken te zijn.
Anco heeft de betreffende ambtenaar gevraagd om de DRM hierbij te betrekken als
vertegenwoordiger van de Millse bevolking. Omdat gebied “De Kuilen” in Langenboom
ligt, valt de situatie (ook) onder hun dorpsraad. Wij zullen contact op nemen met de
Dorpsraad Langenboom of zij aan haken dan wel onze taak willen overnemen.
Advertentie Stg Leergeld LvC (IP 18-02)
Geen verdere mededelingen.
Het grote buurten en wijkendebat
Geen verdere mededelingen.

4. Notulen en actiepuntenlijst.
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DRM-vergadering en actiepuntenlijst dd 27/28-01-2021
4 Verslag informeel gesprek met CDA
Laatste regel: In gesprek gaan met AB´90 en VKP: Eerst zorgen dat DRM goed op
poten staat en tzt gesprek aangaan.
Actiepuntenlijst


Klankbordgroep gemeente
Deze komt 2x per jaar bijeen. August en René hebben hierin zitting. Anco vraagt
bij wethouder van Daal na of ivm komst DRM klankbordgroep nog nodig is.
Notulen onder dankzegging goedgekeurd.

5. Financiën.
1 Stand van zaken
Er staat niet niet veel meer op onze rekening. De subsidie voor 2021 is nog niet binnen. Op
de rekening van de AED vind weinig beweging plaats, de maandelijkse bankkosten (± € 12,=)
zijn erg hoog. Bij agenda punt 7 zal de wg-AED ter sprake komen.
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2. Financieel jaarverslag 2020 is in de vorige vergadering besproken het betrof hier het
jaarverslag van WMC.
Het verslag van WMW is nog niet binnen. Binnenkort hebben Anco en Raymond een
afspraak met René Kelleter. i.v.m. de wijziging van penningmeester. René Kelleter naar
Raymond van Putten, er zal een overdracht plaats vinden. .
3. Controle eindafrekening?
Er hoeft geen kascontrole plaats te vinden omdat alles digitaal verloopt. Als het jaarverslag
door de gemeente wordt goedgekeurd, is dat ook voldoende. Nu zou toch een controlemoment mogen plaatsvinden. Op 3 maart a.s. heeft het DB al een afspraak bij de notaris en
zullen we het onderwerp voorleggen, om het, indien nodig, statutair te kunnen vastleggen.
Nu zal de controle worden gehouden door August en William, bij het komende jaarverslag
dan wel eind afrekening WMC en WMW.
6. Extra thema: Overgang WMC en WMW naar DRM.
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Planning (IP 03-02, 04-02, 07-02)
Anco en Mario houden de planning bij.
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Windows Drive, dorpsraadmill@gmail.com, en penningmeester@dorpsraadmill.nl
Mario is bezig de gehele administratie (postverwerking, archivering enz.) zo
gestroomlijnd en overzichtelijk mogelijk te laten verlopen. Anco en Mario zullen e.e.a.
verder uitwerken. (noot van de notulist, op 25-2 is uitleg gegeven over Google drive.)
we zien aan of dit tot tevredenheid gaat leiden. Elk bestuurslid kan als men wil een
eigen mail-account krijgen ( bijv. Trudy@dorpsraadmill.nl). Regelen via Anco.

7. Commissies/Werkgroepen
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WG Geluidsoverlast Volkel
Er zitten nu 5 personen in de werkgroep. Deze zijn benaderd aan de hand van de lijst van
belangstellenden tav de oprichting van WMC. Marcel v.d. Elzen (gemeenteraadslid
AB´90) houdt zich o.a. bezig met het item “Geluidshinder Volkel” en is extra aan de
werkgroep toegevoegd.
WG bouwploeg kernendemocratie
Het is gelukt om 15 mensen bij het bouwteam te krijgen. De meeste wijk- en dorpsraden
uit LvC hebben nog steeds geen bouwteam. Trudy en Mario zitten namens DRM in het
bouwteam. Theo en William trekken zich terug. Waarschijnlijk zal het bouwteam in
maart aan de slag gaan.
WG speeltuintjes
In eerste instantie was bij “De Wester” 1500 m2 ruimte voor een speeltuintje
gereserveerd, maar dat is teruggebracht naar 300 m2. Vanuit werkgroep is hierover een
brief naar de gemeente gestuurd voor opheldering.
WG park Aldendriel
Het Comité (de 2 werkgroepen olv Corné Kremers en Cees Berends) heeft een gesprek
gehad met wethouder Jos van den Boogaart. Eerst dient er een inventarisatie te worden
gemaakt t.a.v. het gebruik (door m.n. verenigingen) en daarna (over ong. een half jaar zal
de stichting Park Aldendriel worden opgericht, bestaande uit afgevaardigden van
verenigingen, DRM en omwonenden).
WG introductie nieuwkomers (welkomstpakket (IP 04-02)
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Het overigens karige pakket bestaat voornamelijk uit landkaartjes. Wil DRM iets doen
met deze introductie ? Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een flyer (flyer van PGM
als voorbeeld). Hiermee wordt gewacht op info uit uitkomsten van bouwteam
kernendemocratie. DRM kan ook aandacht geven middels de website en facebook.
Belangrijk is dat nieuwkomers “Mill” leren kennen en andersom.
WG AED
Er is contact geweest met Guus Fonteijn (EHBO Mill) en via Harslag.nu wordt
inventarisatielijst opgevraagd om alle AED´s in Mill te lokaliseren. Deze lijst komt ook op
de website en fb-pagina van DRM

8. Externe contacten
1
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DRM en platform dorpsraden gem. Mill & St.H.
DRM wil het huidige platform graag continueren in nieuwe gemeente LvC
Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
ASD en DRM hebben zich aan elkaar gepresenteerd. Trudy Peters (ASD/DRM), Carlijn
Schraven en Lia vd Hoven (beiden ASD) maken deel uit van het bouwteam
kernendemocratie.

9. Internet en Socialmedia en PR
1

2

Website DRM
De nieuwe website (via partner Nancy van Gemert) is in ontwikkeling. Zodra deze gereed
is zal Anco de domeinnaam (van WMC) overzetten naar domeinnaam van DRM
Facebookpagina DRM
Deze pagina is de laatste maand 1800 keer bezocht.

10. Uitbreiding DRM
We hebben nog geen reëel beeld hoe DRM er in de toekomst uit komt zien. Graag zouden
we toch meer vrouwen in het bestuur willen hebben. Momenteel heeft zich een (mogelijke)
kandidate aangediend. Als we lang wachten met benaderen zijn we misschien te laat, dus
z.s.m. zal deze persoon (Henriëtte Hendriks) worden gepolst voor een bestuursfunctie bij
DRM door het DB. Mocht men kandidaten denken te hebben, dan naam graag doorspelen !
11. Rondvraag.






August vertelt over belangengroep die zich bezighoudt met de nieuwe (gedeeltelijke)
bebouwing van het voormalige MOB-complex. Hij stuurt hierover Mario de nodige
informatie.
Edwin woont voor de eerste keer de DRM-vergadering bij en hij moet nog wennen maar
wil t.z.t. graag actief deelnemen aan één van de werkgroepen van de DRM.
René deelt mee dat het platform Verkeer binnenkort weer vergadert. Dan zal o.a. het
gemeentelijke strooibeleid aan de orde komen.
Op vrijdag 12 maart van 10-12 uur heeft het DB een video-bijeenkomst met Wethouder
van Daal en Jos Jongenelen inz. De oprichting van DRM, subsidie, convenant voor DRM ?,
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klankbordgroep, platform dorpsraden Mill en Sint Hubert. Mocht men deze bijeenkomst
graag willen bijwonen: Anco stuurt op verzoek een mail met de uitnodiging.
12. Volgende DRM-vergadering
Woensdag 31-03-2021 om 19:30 uur (digitaal)
13. Sluiting
Anco bedankt iedereen hartelijk voor de inbreng. Voorlopig zijn we nog volop bezig met de
fusieperikelen. Op 3 maart gaat het DB naar de notaris (statuten opstellen). De vergadering
sluit om 21:45 uur.
Voorzitter:

Secretaris:

Anco Bloemendal

Mario Peters
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