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Notulen (Digitale) DRM-vergadering nr. 05/2021 d.d. 26 mei 2021 

Aanwezig: Anco, August, Bert, Bram (later), Edwin, Raymond, René, Trudy ,William. 

Afwezig m.k.:  Theo, Mario  

Notulist: Mario (a.h.v. video-opname) 

1. Opening 

Voorzitter Anco heet allen hartelijk welkom  

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Extra thema: 
1. Beleidsplan DRM met voorbeelden van WMW  

DB stelt voor om t.b.v. DRM een beleidsplan en huishoudelijk reglement te vervaardigen. 
Er wordt een werkgroep geformeerd om eea te onderzoeken en een 1e opzet te maken. 
Bestuur gaat hiermee akkoord. De werkgroep bestaat uit: Bert, René en Bram. 
Agendapunt 29 september. 

 
4. Ingekomen post en mededellingen  

1 Ingekomen post. 
a. Brief PGM inz. terrassen centrum: PGM waardeert de plannen, maar heeft zorgen 

over de toegankelijkheid en veiligheid t.b.v. passanten (bijv. mensen met rollator of 
rolstoel). Dit omdat op meerdere plekken het gehele trottoir als terras wordt 
gebruikt en de rijweg daardoor dient als doorgang voor passanten. En juist dat kan 
gevaar opleveren i.v.m. overig verkeer. Ook het platform Verkeer is gekend in de 
brief en heeft gereageerd richting gemeente. DRM laat het aan het platform Verkeer 
om evt. actie te ondernemen en eventuele reacties terug te koppelen naar DRM. 

b. Verslagen LSA: Het onderwerp eenzaamheid komt aan de orde. Trudy meldt dat bij 
de SWOM hier volop aandacht aan wordt besteed, en ze zal dingen die voor DRM 
van belang zijn meenemen.   

c. Bedrijfsgegevens bij Graydon:  DB ziet hier van af. DRM staat al in de digitale versie 
van de gemeentegids. Wellicht is het handig om vragen, die reiken naar de toekomst 
van de gemeente Land van Cuijk, te verzamelen en in aparte lijst op te nemen om 
straks (in september) aan te geven aan de gemeente. Mochten er vanuit de DRM-
leden vragen/opmerkingen zijn, stuur ze dan naar Mario. Hij legt deze lijst aan 
(genaamd: vragen voor het college van DRM). 

d. Info avond MOB-complex Mill: August doet verslag van bewonersbijeenkomst 
(Leeuwerikstraat, Mezenhof), waarin diverse aspecten aan de orde kwamen. 
Vanavond is Brugse Berg aan bod. August zal nuttige informatie voor DRM 
meenemen. Ook het Verkeersplatform zal informatie krijgen m.b.t. het 
verkeerstechnische gebeuren. 

e. Uitnodiging glasvezel clubkasactie: WMW heeft in 2017-2018 de komst van glasvezel 
gepromoot en mag hiervoor cheque in ontvangst nemen. Bedrag zal ten goede 
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komen aan DRM (in overleg met August en Mario (voorheen WMW-bestuursleden))  
A.s. zondag gaan Anco en Raymond de cheque in ontvangst nemen (totaal wordt 
 € 250.000,= verdeeld over 100 verenigingen).   Eventuele foto komt op 
website/facebook/instagram DRM. 

2. Mededelingen 
a. Opheffen WMW en WMC: WMW is opgeheven (ontbindingsbesluit KvK heeft 

plaatsgevonden). WMC wacht nog op complexe regeling mbt bankrekeningnummers. 
De bestaande rekeningnummers van WMW worden de nummers van DRM. Het 
opheffen van de website van WMC moet gebeuren m.b.v. het mailadres en 
wachtwoord. Anco heeft Sander van Emden (“ eigenaar” website) hierom afgelopen 
week gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen. William trekt e.e.a. na. 

b. Antwoord aan Guus Fonteijn/ Theo inz. AED-brief d.d. 24-04-2021: Anco heeft per 
brief geantwoord en vraag van Guus was hoe nu verder want men kan niets op eigen 
naam doen.  Alle AED-aangelegenheden doen Guus en Theo uit naam van DRM en 
EHBO-vereniging Mill. EHBO-vereniging had steeds niets van zich laten horen. Anco 
heeft telefonisch contact gehad met de penningmeester van de EHBO-vereniging en 
deze gaf direct toestemming dat Guus en Theo alle AED-aangelegenheden verder 
ontwikkelen. 

c. Zonnepark ??: Na vorige bijeenkomst blijkt dat project binnen DRM niet zo erg leeft. 
Ook Bram Hendriks heeft aan DRM niets meer laten weten. DRM laat het project 
rusten. 

  
5. Notulen en actiepuntenlijst. 

1 DRM-vergadering en actiepuntenlijst  dd 28-04-2021 
De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

6. Financiën. 
1 Bijdrage gemeente inz. oprichtingskosten is schriftelijk toegezegd maar nog niet 

overgemaakt.  (per 31-05 binnen ,notulist) 

7. Commissies/Werkgroepen 

1. WG Geluidsoverlast Volkel 
Geen mededelingen 

2. WG bouwploeg kernen democratie 
a. Verslag 2e bouwteambijeenkomst: extra interne tussentijdse sessie vond plaats 

omdat aan het einde van de 2e sessie veel onduidelijkheid ontstond over de wijze 
waarop het geheel in een bepaalde vorm werd gedrukt (in cijfers) waardoor het 
geheel erg onduidelijk en onzeker werd. Op 19 mei was de extra tussentijdse interne 
bijeenkomst om de puntjes op de i te zetten om te komen tot een duidelijk Mill´s 
verhaal zoals wij het in het eindrapport willen zien staan. Joël en Mark zijn hierover 
ingelicht. 

3. WG speeltuintjes: 
Gemeente (Dhr. Van Haren) heeft Trudy bericht gestuurd inz. het nog in ontwikkeling 
zijnde speeltuinenplan en gevraagd even geduld te hebben tot eind juni. Dan zal DRM 
worden geïnformeerd en verder worden betrokken bij het plan. De Jeugdgemeenteraad 
wordt volop gestimuleerd een bijdrage aan het plan te leveren.  Trudy stelt voor om met 
DRM contact te leggen met de Jeugdgemeenteraad. 
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4. WG park Aldendriel: 
Vrijdag a.s. is de oprichtingsvergadering van  Stichting Aldendrielpark. er zal een DB 
worden gekozen uit een groep van 12 personen. DRM zal in het bestuur goed zijn 
vertegenwoordigd (Raymond, René en William). Raymond vraagt of er nog een 
werkgroep Aldendrielpark binnen DRM moet zijn ? De nieuwe stichting werkt zelfstandig 
en de eventuele agendapunten voor DRM worden door de afgevaardigden van de 
stichting op de DRM-agenda gezet. WG park Aldendriel verdwijnt hiermee van de DRM-
agenda.  

5. WG introductie nieuwkomers: 
Geen mededelingen 

6.  WG AED 
a. Zie 2b 

7. CIE infrastructurele projecten 
a. WG Herontwikkeling “De Kuilen”: Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen die 

de laatste weken plaatsvonden is er weer contact geweest met de ondernemer(s). 
Op 8 of 9 juni wordt een presentatie-avond gehouden. Edwin verzorgt video-
uitnodiging mocht binnen DRM belangstelling zijn deze bijeenkomst bij te wonen. 

b. WG ontwerpbestemmingsplan Leeuwerikstr. enz.: Er is overleg geweest tussen de 
gemeente, de Wester en DRM, waarin uiteindelijk voor een oplossing is gekozen 
waarmee alle partijen uit de voeten kunnen. De WG kan van lijst. August bedankt 
DRM voor de bijdrage in de situatie. 

 

8. (Social) mediazaken en PR 

1 Website DRM 
Is sinds kort online. Fraaie site, nog in ontwikkeling.  

2 Facebookpagina en Instagram 
3 Overig 

WG AED regelt hun PR-zaken via William. 

9. Personele uitbreiding DRM 
Binnen DB besloten voorlopig laten rusten. 

 
10. Rondvraag. 

 Bert stelt voor om contact te leggen met de Jeugdgemeenteraad om te vragen wat/of 
DRM en zij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Trudy informeert bij Maarten van 
Gemert naar wie de Jeugdgemeenteraad begeleidt . 

 Voorstel om een BBQ te organiseren voor de DRM, deze wordt gepland op 26 juni en 
begint tegen 16.00 uur. Plaats van handeling, bij Anco in de tuin. Kolkweg 9 Mill.  

11. Volgende DRM-vergadering 

Woensdag 30-06-2021 om 19:30 uur (digitaal/fysiek? Hierover wordt je nog bericht) 

12. Sluiting  

Anco dankt één ieder hartelijk voor de aanwezigheid en inzet en sluit de vergadering om  
ongeveer 21:00 uur.  

Voorzitter:    Secretaris: 

Anco Bloemendal   Mario Peters 


