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

Notulen (Digitale) DRM-vergadering nr. 03/2021 d.d. 1 april 2021
Aanwezig: Anco, August , Bert, Edwin, Mario, Raymond, René, Trudy, William.
Afwezig: Theo
Notulist: Mario
1. Opening
Voorzitter Anco heet allen hartelijk welkom en spreekt zijn dank uit dat iedereen bereid was
om 1 dag later dan de oorspronkelijke planning te vergaderen, omdat op 31 maart ook ASDvergadering was, en hij hierbij aanwezig diende te zijn. Hij is verheugd mede te delen dat de
statuten ter oprichting van DRM op 31 maart om 16:00 uur bij de notaris zijn gepasseerd en
ondertekend en hiermee per 31 maart 2021 Dorpsraad Mill een feit is. Ter gelegenheid van
dit vreugdevolle moment hebben Anco en Raymond vandaag bij elk bestuurslid een heuse
slagroombol bezorgd, welke vanaf nu mag worden genuttigd.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Bij de samenstelling van de agenda (incl.
ingekomen poststukken enz.) blijken de koppelingen naar die stukken niet goed te werken.
Mario zal eea onderzoeken om het geheel goed werkend te krijgen.
3. Ingekomen post en mededellingen
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Ingekomen post.
a. Uitbreiding terrassen Centrum: Mbv input vanuit DRM hebben Edwin en René
betreffende enquête ingevuld. PGM heeft daarbij ook een extra brief ingestuurd.
Ook platform Verkeer heeft met die brief ingestemd.
b. Nieuwe luier- en incontinentiecontainers Past. Maasstraat: Individuele bewoner
heeft bij de gemeente hiervoor een verzoek ingediend. Gemeente heeft DRM
gevraagd om standpunt hierin. DRM heeft aangegeven om op enkele kanttekeningen
na geen bezwaar te hebben. Gemeente vraagt (nogmaals) aan DRM of DRM
bezwaren heeft (?). DRM wil dat gemeente eerst inventariseert bij bewoners van
betreffende locatie of er wel voldoende draagvlak is. Mario stuurt mail naar
gemeente.
c. Online bijeenkomst eenzaamheid CGM op 29 april: Het is vreemd dat lang niet alle
bij dit onderwerp belanghebbende organisaties een uitnodiging hebben ontvangen.
Uit navraag (Anco) bleek dat het anders ´te druk´ zou worden. Nu zijn sommige
organisaties (zoals DRM via WMC) wel uitgenodigd, terwijl we vinden dat DRM niet
direct een aangewezen organisatie voor dit item is, dus we doen niet mee aan deze
bijeenkomst.
d. Overlast Sportweg/parkeerplaats: Waarschijnlijk zal dit verminderen vanwege
bebouwing betreffende locatie. Voor de goede orde is betreffende mail ter
kennisname ook aan Sander doorgestuurd. We wachten verdere ontwikkelingen af.

e. Ontwerpbestemmingsplan Leeuwerikstraat, Gruttostraat, Genieweg: Werkgroep
mmv August is bezig brief op te stellen om bezwaar te maken. August mailt
conceptbrief naar Mario. Brief wordt binnen DRM doorgestuurd, Vervolgens mag
men vragen/opmerkingen naar Mario mailen. Mario verzamelt deze en stuurt ze
door naar Anco en met evt. opmerkingen naar August. Blijkbaar heeft de gemeente
tav dit project in het verleden van allerlei toezeggingen gedaan die niet zijn
waargemaakt. Omwonenden krijgen van de werkgroep een pamflet uitgedeeld ter
kennisname van de situatie. Wellicht voelt men zich ook geroepen om bezwaar aan
te tekenen.
f. Uitnodiging LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve burgers) tbv
jaarvergadering op 27 maart 2021: Omdat Anco was verhinderd, heeft Mario deze
bijgewoond. Naast de gebruikelijke verslagen was vermeldenswaard dat LSA van de
Postcodeloterij een gift van € 1.000.000,= heeft ontvangen tbv het versterken
leefbaarheid bedrijven/bewoners. Overigens, LSA geeft geen subsidies e.d. aan
organisaties maar wel advies, ondersteuning enz.
2. Mededelingen
Geen mededelingen
4. Notulen en actiepuntenlijst.
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DRM-vergadering en actiepuntenlijst dd 24-02-2021
Anco stelt voor om de notulen (en agenda) openbaar te maken via de website van
DRM. Aan de hand van de notulen zou een media-momentje kunnen worden
gemaakt. Dit alles omdat DRM een transparante stichting is tbv de bewoners. Op
deze wijze geeft DRM hiermee openheid van zaken.
 Notulen worden zoveel als mogelijk en noodzakelijk verschoond van namen
(omwille van mn privacy en gevoeligheid)
 Notulen worden ingekort tot afgeslankte vorm (teveel info wordt meestal toch
niet gelezen)
 Eventuele opmerkingen naar bijv. speciaal notulen@dorpsraadmill.nl mailadres
(wie gaat dit beheren namens DRM ?)
 Agenda wordt voor DRM-vergadering geplaatst (zonder bijlagen)
Bij wijze van proef zal Mario een ingekorte versie van de dit jaar gehouden
vergaderingen maken en ter beoordeling rondsturen.
De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd.

5. Financiën.
1 Controle en jaarverslag
Alles staat omschreven in de statuten. Pnm. verspreidt jaarverslag in januari binnen DRM
(mag hooguit 4 maanden worden uitgesteld) en elk bestuurslid ondertekent dit. Het
goedgekeurde jaarverslag moet bij de gemeente ingeleverd worden bij de subsidieaanvraag. Kascontrole is overbodig.
2 Financieel verslag en jaarverslag WMW
De taken op financieel gebied zijn in 2020 niet uitgevoerd zoals men mag verwachten.
Naast de dingen die door de verantwoordelijke zijn verzaakt, is ook de controle hierop
teveel in gebreke gebleven. Belangrijk is en blijft dat elk bestuurslid in eerste instantie
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zelf verantwoordelijk is voor een adequate uitvoering van zijn/haar taak. Mocht men om
wat voor reden niet daartoe in staat zijn, dient dit te worden gemeld, zodat een
oplossing gezocht kan worden.
Wel dienen we te proberen om bepaalde gebeurtenissen zo beknopt mogelijk te
verwoorden om de vergadering zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het mag ook weer
niet ten koste gaan van de transparantie die we willen hebben.
Digitale bijeenkomst met Wethouder van Daal en Jos Jongenelen dd 12-03-2021
We hebben aanvraag gedaan t.l.v. de leefbaarheidssubsidie. De gemeente vond het
beter (sneller) om dit bedrag (€ 1850,=) uit het potje dorps-en wijkraden te halen. De (te
late) subsidie-aanvraag voor 2021 (van WMW) kon niet meer worden rechtgezet,
waarmee we akkoord gingen. De factuur van de notaris (statuten) wordt ingehouden van
bovengenoemd bedrag. En binnen de betalings termijn door de gemeente voldaan.

6. Extra thema: Overgang WMC en WMW naar DRM.
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Passeren statuten DRM op 31-03-2021.
Is gebeurd (zie apt. 1). Het origineel ligt bij het secretariaat. Convenant tbv DRM is in
ontwikkeling (Jos Jongenelen)
Planning naar DRM
Agendapunt volgende vergadering.

7. Commissies/Werkgroepen
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WG Geluidsoverlast Volkel
Marcel vd Elzen heeft uitleg gegeven over de situatie en er is al veel actie ondernomen.
Er wordt al veel geluidsmeting in Mill gedaan. William heeft telefonisch overleg gehad
met iemand van een soortgelijke werkgroep uit Leeuwarden en heeft veel bruikbare
informatie ontvangen. Het schijnt dat een F-35 bij het landen evenveel geluid produceert
als dat 15 F-16 straaljagers bij het landen produceren. Op 8 april is de volgende
werkgroepbijeenkomst. William doet voor 12 april verslag aan Trudy (tbv bouwteambijeenkomst).
WG bouwploeg kernendemocratie
Op 12 april en 3 mei vinden de 2 brainstormsessies plaats. Voor elke bijeenkomst is tot
nu toe 1 persoon verhinderd. Omdat in Mill enkele instanties zich behoorlijk opdringerig
hebben opgesteld om met het bouwteam mee te willen doen, heeft Trudy gebeld met
Joël Wieme en gevraagd om artikel te publiceren in De Neije Krant om eea te
verduidelijken. Uit informatie is blijkbaar besloten dat Mill per 2022 geen loketfunctie
krijgt (afhalen paspoort enz.) Dit bespreken in bouwteam-overleg. Wilbertoord en
Langenboom doen niet mee. We zullen van de bouwteam-bijeenkomsten verslag maken.
WG speeltuintjes
August deelt mee dat verantwoordelijke ambtenaar een nieuw plan zou sturen, maar dit
is nog steeds niet gebeurd. August stelt herinnering op en stuurt deze (via Mario) naar
ambtenaar.
WG park Aldendriel
Geen mededelingen
WG introductie nieuwkomers (welkomstpakket)
We denken aan het vervaardigen van een folder. Informatie halen uit o.a. bouwteams en
kernen cv en kern getallen welke de gemeente kan verstrekken.
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WG AED
Bert stelt voor om naast de bestaande lijst ook een plattegrond (vloeiplan) te maken van
de lokaties van de AED´s. Anco neemt hierover contact op met Guus Fonteijn.

8. Externe contacten
1

DRM en platform dorpsraden gem. Mill & St.Hubert
Voortaan kennen we platform van 4 dorpsraden.

9. Internet en Socialmedia en PR
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Website DRM
DRM gaat akkoord met bedrag en overige zaken zoals in de offerte staan.
Facebookpagina DRM
Wordt redelijk veel bezocht (plm. 1000 ´volgers´). Verzoek aan iedereen om copy aan te
leveren bij William
Instagram
Zodra website DRM online is, zal William Instagram gaan verzorgen
Overig
Tbv de nieuwe website dienen alle DRM´ers een (recente) foto met kort verhaaltje (o.a.
naam, waarom bij DRM) vóór 9 april mailen naar William.

10. Personele uitbreiding DRM
We streven naar een groep van max. 15 personen.
Mocht men een mogelijke kandidaat tegenkomen, graag doorgeven aan Mario.
Anco en Mario zullen alvast het overzicht bekijken van personen die zich in eerste instantie
hebben laten zien tijdens de voorbereidingen naar WMC. Wellicht komen er ook kandidaten
tevoorschijn uit het bouwteam.
11. Rondvraag.






William bedankt de vergadering voor de heerlijke Bossche Bol tgv de oprichting van DRM
August deelt mee dat ontwerp-bestemmingsplan ´t Kavelt ter inzage ligt bij de
gemeente. August stuurt intern link door. Hij zal zich namens DRM over het plan
bekommeren.
Edwin verzoekt de deelnemers van de vergadering het achtergrondgeluid zoveel mogelijk
te dempen
Bert vraagt naar het formaat foto (tbv website). Het liefst grootte van pasfoto. Verder
iets over jezelf (bijv. 50 woorden) vertellen (waarom bij DRM bijv.)

12. Volgende DRM-vergadering
Woensdag 28-04-2021 om 19:30 uur (digitaal)
13. Sluiting
Anco dankt eenieder voor de aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering om 21:29 uur
Voorzitter:

Secretaris:

Anco Bloemendal

Mario Peters
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