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

1 
 

 

Notulen DRM-vergadering nr. 06/2021 d.d. 30 juni 2021 

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

Gast: Dhr. Pieter Vloet 

Afwezig m.k.:  Bram  

Notulist: Mario  

1. Opening 

Voorzitter Anco heet allen hartelijk welkom op de eerste fysieke DRM-vergadering van 2021. 
Een speciaal woord van welkom voor Dhr. Pieter Vloet, die eea komt uitleggen over een 
(mogelijke) energiecoöperatie mbt het in ontwikkeling zijnde zonneparkproject aan de 
Groespeelweg. 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Extra thema: 
1. Coöperatie project zonnepark Groespeelweg Mill. 

Nadat tijdens de DRM-vergadering op 28 april jl een toelichting gegeven is door Bram 
Hendriks, heeft de gemeente (Marlous Goeman) contact gezocht met DRM en gevraagd 
of DRM interesse heeft gekregen om middels een energiecoöperatie te participeren in 
het project. Dhr Vloet geeft hierover nader uitleg. Er blijkt nog heel veel onduidelijk te 
zijn over het nut en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden en welke concrete rol 
DRM hierin zou kunnen gaan spelen. Anco zal zoveel mogelijk informatie opvragen 
omtrent de oprichting, voorwaarden enz. voor zo´n coöperatie bij de notaris en 
gemeente. Dhr. Vloet is graag bereid om DRM in de eventueel verdere voorbereidingen 
te blijven ondersteunen. Agendapunt DRM-vergadering september of oktober. Anco 
bedankt Dhr. Vloet voor zijn bijdrage. 

 
4. Ingekomen post en mededellingen  

1 Ingekomen post. 
a. Studentenproject toekomstvisie toekomstige gemeente Land van Cuijk 

In opdracht van VKK heeft een groep studenten van universiteit Wageningen een 
mooie toekomstvisie uitgewerkt over de hoe de toekomstige gemeente LvC in vele 
opzichten eruit zou kunnen zien in 2050. Een presentatie hierover werd o.a. op 18 
juni in Myllesweerd gegeven, waarbij René DRM vertegenwoordigde.  

2. Mededelingen 
a. Opheffen WMW en WMC: 

WMW: rest nog het uit de lucht halen van de website (regelt Mario met webmaster) 
en het overhandigen van een attentie (regelt August) aan webmaster Antoine van 
den Hoogen, die sinds de oprichting van WMW de website belangeloos heeft 
bijgehouden. 
WMC: Anco zal bij de KvK de niet-dagelijks-bestuursleden van WMC afmelden. De 
wijziging van de tenaamstelling van de bankrekeningnummers van WMC naar DRM is 
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door de Rabobank nog steeds niet uitgevoerd. Mede door deze zeer trage uitvoering 
en meerdere klantonvriendelijke gebeurtenissen is DRM voornemens om over te 
stappen naar de Regiobank. Zie verder agendapunt 6.1 

b. Kerkenvisie Mill en Sint Hubert 
Zie agendapunt 7. 
 

5. Notulen en actiepuntenlijst. 

1 DRM-vergadering en actiepuntenlijst  dd 26-05-2021 
Actiepuntenlijst: 
 Anco zal nogmaals met Lieke Vogels (gemeente) contact opnemen inz. 

“Dorpskracht-pagina” De Neije Krant over het item  bouwteam/ ontwikkelingen 
enz.  kernendemocratie 

 Contact met jeugdgemeenteraad: Volgens de griffie van de jeugdgemeenteraad 
is het nog allerminst zeker of dat er in de nieuwe gemeente Land van Cuijk nog 
wel een jeugdgemeenteraad zal zijn. De griffie heeft  voorgesteld met de 
ontwikkelingen hieromtrent even  af te wachten tot 2022 e.v. DRM vind deze 
opstelling jammer. Bert zal hierover Jos Jongenelen aanspreken. 

 Op 16 juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden ten huize van de ondernemer 
inz. het project “Natuurparel de Kuilen”, waarin het gewijzigde plan werd 
gepresenteerd en besproken. Verdere ontwikkelingen afwachten. 
 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

2 Verslag platform dorpsraden dd 22 juni 2021 
 Ter elfder ure was door de gemeente Dhr. Evert Schoonhoven (VKK) uitgenodigd 

om uitleg te geven over de kerkenvisie. Voor verdere informatie zie verslag.  
Evert zal Parochiebestuur aanbevelen om over de kerkenvisie een bijeenkomst 
de organiseren met DRM. 

 In 2021 zullen, vooral vanwege de aanloop naar de nieuwe gemeente Land van 
Cuijk, nog 3 platformbijeenkomsten plaatsvinden. 

 De dorpsraden gaven te kennen het een goed plan te vinden om aan te schuiven 
bij de DRM-werkgroep geluidsoverlast vliegbasis Volkel. Mario verstrekt hun 
mailadressen aan William. 

 
6. Financiën. 

1 Onderzoek overstappen naar Regiobank. 
Omdat DRM allerminst tevreden is over de Rabobank (zie agendapunt 2a) heeft 
Raymond contact gelegd met de Regiobank. Deze biedt veel meer voordelen (minder 
kosten, meer servicegericht, klantvriendelijker, persoonlijker) dan de Rabobank. Omdat 
niemand van DRM bezwaar heeft tegen deze overstap kan het nodige worden geregeld 
(Raymond). 

2 Ontvangen bedrag LvCnet 
De vraag is hoe DRM dit bedrag gaat besteden. Het doel is dat DRM hiermee iets 
uitstraalt. René en Bert bedenken een voorstel. Ook het onderwerp “informele DRM-
aangelegenheden” met de daarbij behorende kosten (wie er voor opdraait) kwam aan de 
orde. DB zal volgende vergadering met een voorstel komen. 
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7. Kerkenvisie. 

Evert zal Parochiebestuur aanbevelen om over de kerkenvisie een bijeenkomst te 
organiseren met DRM. 

8. Commissies/Werkgroepen 

1. WG Geluidsoverlast Volkel 
Op 1 juli is er weer een bijeenkomst (in Myllesweerd). Vergaderkosten op rekening van 
DRM. 

2. WG bouwploeg kernen democratie 
Het eindverslag van onze bouwploeg is gereed (met de complimenten van Jos 
Jongenelen) en zal binnenkort beschikbaar worden gesteld aan DRM en o.a. op de 
website ons.landvancuijk.nl worden gepubliceerd. De gemeente-werkgroep heeft 
gevraagd om daarbij alle namen van de Millse bouwteam-leden op die site te vermelden 
met van 1 persoon (voorzitter) het mailadres. We hebben medegedeeld dat we het 
voldoende vinden om 1 naam (Mario Peters, zoals er nu ook al staat vermeld) met het 
mailadres secretaris@dorpsraadmill.nl te vernoemen.       

3. WG speeltuintjes. 
Ontwikkelingen afwachten ivm situatie jeugdgemeenteraad. (Zie agendapunt 5.1)  

4. WG introductie nieuwkomers: 
Geen mededelingen 

5. WG AED 
Volgende week krijgt tennisvereniging TOPIO de beschikking over een AED. 

6. CIE infrastructurele projecten 
a. WG Herontwikkeling “De Kuilen”: Op 16 juni heeft een bijeenkomst plaatsgevonden 

ten huize van de ondernemer inz. het project “Natuurparel de Kuilen”, waarin het 
gewijzigde plan werd gepresenteerd en besproken. Verdere ontwikkelingen 
afwachten. 
 

9. (Social) mediazaken en PR 

1 Website DRM 
Svp aan William zoveel mogelijk inhoud verstrekken (o.a. vanuit de werkgroepen). Ook 
reacties en nieuwe ideeën zijn welkom. DRM stelt voor om voor het prachtige fotowerk 
een bos bloemen beschikbaar te stellen aan Cockie Kremers. Regelt William. 

2 Facebookpagina en Instagram 
Binnenkort wordt de Instagram-pagina gestart. 

3 Overig 
Geen mededelingen. 

10. Personele uitbreiding DRM 
Geen mededelingen. 

 
11. Rondvraag. 

 Trudy stelt voor om een rooster van aftreden samen te stellen. Regelt DB  
 August meldt dat er door Provinciale Staten aanwonenden-bijeenkomsten zijn belegd tbv 

het bouwproject MOB-complex. Hierin is een werkgroep actief, die o.a. het Platform 
Verkeer van informatie zal voorzien. 

 René meldt dat vorige week een openbare bijeenkomst is geweest van de nieuwe 
stichting Aldendrielpark. De start mag voortvarend genoemd worden. 
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 Bert vindt dat de bakken op het terras van brasserie d´n Buurman voor onveilige 
verkeerssituaties zorgen (belemmeren uitzicht te veel). Het Platform Verkeer is hierover 
reeds in overleg met de gemeente.   

12. Volgende DRM-vergadering 

Woensdag 29-09-2021 om 19:30 uur, zaal “de verdieping” Myllesweerd. 

13. Sluiting  

Anco dankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de DRM-vergadering 
om  ongeveer 21:45 uur.  

 

Voorzitter:    Secretaris: 

 

Anco Bloemendal   Mario Peters 

 


