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

Notulen (Digitale) DRM-vergadering nr. 04/2021 d.d. 28 april 2021
Aanwezig: Anco, Bert, Edwin (later), Mario, Raymond, William. Theo (later)
Afwezig m.k.: Trudy, August, René.
Gasten: Bram Hendriks (energiecoöperatie), Bram van den Heuvel (kandidaat bestuurslid DRM)
Notulist: Mario
1. Opening
Voorzitter Anco heet allen hartelijk welkom en in het bijzonder de gasten Bram Hendriks, die
uitleg komt geven over de mogelijke aanleg van een zonnepark door een energiecoöperatie,
en Bram van den Heuvel, die door het DB is gepolst/benaderd om zitting te komen nemen in
het DRM-bestuur.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Extra thema:
1. Toelichting “Energiecoöperatie” door Bram Hendriks:
Aan de hand van o.a. een Powerpoint presentatie geeft hij uitleg over de op handen
zijnde realisatie van een zonnepark aan de Groespeelweg. Op dat park (4 hectare) komen
555 zonnepanelen (ca. 0,2 hectare) beschikbaar voor een lokale coöperatie voor
inwoners uit Mill. De wens van de gemeente is om inwoners deel te laten nemen in een
nog te vormen collectief (coöperatie) en wil daarbij alle medewerking verlenen.
 DRM zou als vliegwiel kunnen functioneren achter het benaderen van
inwoners/oprichten coöperatie, wat DRM dan jaarlijks misschien wel bijna € 3.200,=
kan opleveren.
 Per bewoner kost het ca. € 450,= tot ca. € 500,= per paneel (afname minstens 9-10
stuks per deelnemer)
 De gemeente beantwoordt alle vragen en verstrekt alle nodige advies hierbij
 Ook zou bijv. “Eigen kweek” (Langenboom) om info gevraagd kunnen worden.
Standpunt DRM: We zijn voornemens om t.a.v. dit project een werkgroep te formeren.
Raymond wil hier zitting in nemen en Bert in principe ook, maar hij wil zich eerst graag
verder verdiepen in de materie alvorens aan te sluiten bij deze werkgroep. Anco zal dit
weekend via Whatsapp-groep binnen DRM interesse peilen en dan op korte termijn onze
gastspreker over het DRM-standpunt informeren.
Anco brengt zijn hartelijke dank uit aan de gastspreker voor zijn uitleg.
2. Planning DRM:
Agendapunt DRM-vergadering mei: Opstellen beleidsplan DRM.
4. Ingekomen post en mededellingen
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Ingekomen post.
a. Gezondheidsbeleid en preventieakkoord LvC: Secr. Geeft akkoord door
b. Toekomstvisie toekomstige Gemeente LvC (VKK): DRM doet al volop mee (kernencv)

c. Brief start herontwikkeling Aldenhorst Mill:
Secr. Geeft door dat DRM ontwikkelingen volgt.
d. Belangstelling en ruimte voor sponsoring “Milldraaitdoor”:
DRM vind initiatieven lovenswaardig, zal eventuele medewerking verlenen en zal
erbij aanwezig zijn, om zo ook de naamsbekendheid van DRM te vergroten. DRM
heeft niet de financiële middelen om te sponsoren. Secr. Stuurt mail.
e. Brief “De Neije Krant” inz. lokale communicatie als aandachtspunt voor
kernendemocratie:
Voorgesteld wordt om een budget beschikbaar te stellen van zo´n € 250,= tbv lokale
communicatie. Zeker in het eerste jaar van het bestaan van DRM is het belangrijk om
vaak (niet alleen digitaal) in de media te verschijnen. William vraagt offerte bij
Corné Kremers (Neije Krant) inz advertentie(deel)pagina, strooifolder.
f. Nieuwsbrief LSA: voor kennisgeving aangenomen.
2. Mededelingen
Geen mededelingen
5. Notulen en actiepuntenlijst.
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DRM-vergadering en actiepuntenlijst dd 01-04-2021
Geen opmerkingen. Actiepuntenlijst: publiciteitswaardige agendapunten uit notulen
kunnen worden geplaatst op Facebook/Instagram.
De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd.
Website-notulen:
Namen niet-DRM-leden (mn gasten) worden onleesbaar gemaakt. Actiepuntenlijst
wordt eruit gehaald. Noot secr. Ook agenda tbv eerstvolgende DRM-vergadering
wordt geplaatst op de website. (Notulen verg. 3 Apt. 4.1)

6. Financiën.
1 Bankrekening WMW
Kan worden opgeheven. Regelt pnm.
2 Bankrekening WMC
Kan nog niet worden opgeheven (traject bij de RABO Bank loopt nog)
3 De bijdrage van de gemeente (€ 1850,=) t.b.v. DRM komt er z.s.m. aan.
7. Commissies/Werkgroepen
1. WG Geluidsoverlast Volkel
a. Verslag 210408 is duidelijk. De eerstvolgende bijeenkomst vindt binnen enkele
weken plaats. Eventuele vragen/opmerkingen naar William !
2. WG bouwploeg kernen democratie
a. Verslag 1e bouwteambijeenkomst: deze bijeenkomst verliep bijzonder positief met
veel nuttige input. Op 3 mei is de tweede sessie (Sandy Kremers vervangt Marleen
Peters). Er is blijkbaar veel vraag vanuit de bevolking om meer bekendheid te geven
over de inhoud/input. Mensen voelen zich betrokken bij toekomstige plek Mill en
willen graag hun bijdrage leveren. We zullen op 3 mei eea overleggen en vragen naar
mogelijkheden.
3. WG speeltuintjes:
Blijft aan de orde (Trudy en August zijn absent)
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4. WG park Aldendriel:
Er is momenteel een stichting in oprichting en middels een brief zijn de omwonenden
geïnformeerd.
5. WG introductie nieuwkomers:
In de zomer zal een folder worden gemaakt en veel info uit de verslagen van het
bouwteam kan als inhoud worden gebruikt.
6. WG AED
a. Eerste constatering AED-beschikbaarheid:
De informatie die Hartslag.nu heeft is verouderd, evenals de informatie in de
gemeentegids. Guus Fonteijn heeft een gesprek gehad met Mevr. Hermsen, die de
wens namens haar overleden man (in Mill de drijvende kracht achter de AED´s)
uitsprak dat er een AED zou komen nabij de Markt. Overzichts kaart AED’s in Mill
wordt gemaakt
7. WG infrastructurele projecten
a. Herontwikkeling “De Kuilen”:
Edwin heeft contact gehad met betreffende ondernemer. Deze reageerde positief
over het feit dat de gemeente op vertrouwelijke basis al informatie beschikbaar
heeft gesteld aan DRM. Ondernemer had wel moeite met sommige onware
informatie die in de petitie van het actiecomité “Red de Kuilen” staat. Er heerst oa
hierdoor onder de bevolking een behoorlijk negatief beeld omtrent de
ontwikkelingen, terwijl het plan ook veel positieve kanten heeft. Voorgesteld wordt
om namens DRM een werkgroep te formeren om een positieve tegenwind te geven
aan voornoemde petitie. Edwin formeert een werkgroep, waarbij ook
afgevaardigde(n) uit Langenboom worden gevraagd deel te nemen. Ook zal de
gemeente van ons standpunt op de hoogte gebracht worden.
b. Brief en zienswijze DRM inz. ontwerpbestemmingsplan Leeuwerikstr. enz.:
Ligt bij gemeente. Afwachten op antwoord.
c. Samenvatting ´t Kavelt
Mooi plan, en zolang er geen reacties komen die om aandacht vragen, nemen we dit
plan voor kennisgeving aan.
8. (Social) mediazaken en PR
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Website DRM
www.dorpsraadmil.nl is momenteel vol in ontwikkeling. Het nieuwe voorgestelde logo
wordt na discussie goedgekeurd. Wel graag enige aanpassing wb kleur.
Facebookpagina en Instagram
Geen opmerkingen
Overig
Geen opmerkingen

9. Opheffen Wijkraad Mill-West en Wijkraad Mill-Centrum
Besluit tot opheffen WMW en WMC: Voorzitter, secretaris en penningmeester WMW en
WMC gaan akkoord. WMC kan pas worden opgeheven zodra de tenaamstelling van de
bankrekeningnummers van WMC zijn veranderd naar Dorpsraad Mill.
10. Rondvraag.
Alvorens met de rondvraag te beginnen, wordt Bram van den Heuvel gevraagd naar zijn
bevindingen en besluit of hij al dan niet toe wil treden tot de Dorpsraad Mill. Nadat hij zijn
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keuze heeft bekendgemaakt, wordt hij verzocht de vergadering te verlaten, zodat de
aanwezige bestuursleden zonder zijn aanwezigheid over zijn toetreding kunnen beslissen.
Bram geeft te kennen graag bij de dorpsraad te willen komen, en daarna wordt zijn
toetreding door alle aanwezige bestuursleden goedgekeurd. Anco zal de niet-aanwezige
bestuursleden schriftelijk in kennis stellen van dit heuglijke feit.


William zegt teleurgesteld te zijn dat en de wijze waarop (weinig publiciteit) de Rabobank
de pinautomaat heeft ontmanteld en dat zelfs het kantoor in Mill verdwijnt. We vinden
dat Mill (DRM) graag van de Rabobank wil weten waarom dit zo is besloten. Anco zal
contact opnemen met de bank (Mevr. Verweijen) om aan DRM uitleg te komen geven.

11. Volgende DRM-vergadering
Woensdag 26-05-2021 om 19:30 uur (digitaal)
12. Sluiting
Anco dankt eenieder voor de aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering om 22:00 uur

Voorzitter:

Secretaris:

Anco Bloemendal

Mario Peters
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