Verslag vergadering Dorpsraad bestuur van maandag 1 augustus
2022, 20.15 uur in De Burcht

1. De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Paul Verhoeven tbv punt 2.
2. Paul vertelt adhv z”n powerpoint presentatie dat de reddingsbrigade een vereniging van
vrijwilligers is. Ze krijgen in ieder geval voor de komende 15 jaar een plek bij de Bungelaar.
Anders dan de brandweer zijn ze niet voor acute noodsituatie oproepbaar, zij zijn inzetbaar
en verlenen hun diensten bv bij evenementen op het water en , zoals al langer in het
(hoog)seizoen bij “De Kuilen” in Mill. Hun aanwezigheid op het water zorgt door hun
uitstraling en materiaal nadrukkelijk voor meer veiligheid en minder ongewenst gedrag op
het water. Als reddingsbrigade geven ze wel ondersteuning bij rampen en dreigingen van
hoogwater, zo waren ze actief ingezet bij de hulpverlening tijdens de overstromingen in
Zuid-Limburg. Als vereniging geven ze op diverse plekken in de gemeente trainingen aan
jeugd en volwassenen over ondermeer reddend zwemmen, hulp aan drenkelingen en
andere veiligheids bevorderende maatregelen in en op het water. Zoals voor vele
verenigingen is het een voortdurende zorg om voldoende financiele middelen te krijgen en
te houden, zeker omdat de uitrusting en het op peil houden daarvan een kostbare
aangelegenheid is.
3. Verslag vorige vergadering van 4 juli 2022
Is al goedgekeurd en op de site gepubliceerd.
4. Ingekomen post en mededelingen
 uit de vergadering platform overleg van 11 juli j.l. Jan vd Broek was daar aanwezig
alsmede Arno en Jos vanuit de nieuwe gemeente LVC. Goed bezocht overleg en
gekeken wordt hoe WDR (wijk- en dorpsraden in de nieuwe gemeente over en weer
aan elkaar kwaliteitseisen kunnen en mogen stellen. We gaan akkoord met
continueren van dit overleg ook in uitgebreidere vorm.
 terugblik op overleg met de wethouder over voortgang onderzoek naar geluidswal
A73. Geen nieuwe ontwikkelingen. De verwachting is dat einde dit jaar begin vgl.
jaar een eerste afronding van onderzoek gepresenteerd kan worden aan het college
die dan kan besluiten daar een voorstel aan de raad van te maken.
 uitnodiging inbreng Integraal veiligheidsplan ( mail dd 16 juli). Johan zal er een
concept stukje over schrijven en in overleg met Jan vd Broek reageren.
 presentatie ateliersessies m.b.t. voorstel invulling kernendemocratie. Zie punt 7
 energiecafé ‘s (mail dd 16 juli). We vinden dat de gemeente hier zelf het initiatief
moet nemen en niet eerst via WDR, zie boven, interesse moet peilen. (Johan
reageert)
 oproep WDR ivm nieuw systeem van gemeentelijke onderscheidingen (mail dd 16
juli). We zullen hierover onze mening geven, waarbij in eerste opzet ook niet alleen
zoals tot heden onderscheidingen aan één individu uitgereikt worden , maar vinden



dat er veel meer erkenning en waardering voor collectieve inzet en betrokkenheid
mag komen. N.a.v. dit ingekomen stuk en een opzetje van Johan discussieren we ook
over de vraag van het college op welke wijze de inzet bij vluchtelingen opvang
gewaardeerd zou kunnen worden. (Johan zal reageren naar het college)
mail naar bouwteamleden en reactie van Jan naar de bouwteam leden. T.k.name.

5. Consequenties wet WBTR (p.m.) Verder niet behandeld.
6. Communicatieapp van de Dorpsraad (p.m.) Janneke heeft het voorstel gemaakt, omdat we
het niet allemaal nog ingezien hebben en we slechts met z,n vieren zijn gaat het naar de
vergadering van 5 september.
7. Voorstel voor uitvoering kernendemocratie ( zie ingekomenstuk presentatie Ateliersessies)
Jan vd Br. en Johan maken een concept reactie tbv overleg op 5 sept. Reageren voor 18 sept
8. Plan leefbaarheid Linden.
Jan heeft nog geen aangepaste versie met info van Els op zijn stuk gemaakt. Hij stuurt het
alsnog rond en concludeert dat het in grote lijnen gedeeld wordt. Met de nieuwe versie
zouden we het gesprek met wethouder Maarten Jillisen aan kunnen gaan, ivm subsidie
aanvragen.
9. Jaarvergadering 2022 maandag 31 oktober 2022.
Stand van zaken bestuurssamenstelling: we stellen voor een profielschets te maken voor de
nieuw te zoeken voorzitter. Daarnaast actief te blijven werven voor nieuwe bestuursleden.
Jan van den Broek is reglementair aftredend. We zijn van mening dat, hoe lastig mogelijk ook
gezien de voorzitters vacature, we binnen de statuten moeten blijven werken.
10. Wat verder ter tafel komt.
1.Kerktorenklok verlichting, eugenlijk te gek voor woorden dat hier na bijna 1 jaar nog geen
beweging in zit, nadat het bij het kerkbestuur aangekaart is.
2. Herziene versie Toekomstig watergebruik Kraaienbergse Plassen, ondanks dat we de
reactie termijn overschreden hebben (eind juli) zullen we alsnog reageren met het door
Johan geredigeerde stuk van Els. (Johan) Bij geen respons zullen we onze brief doorzenden
aan het college van B&W.
3. We gaan informeren wanneer de gemeentelijke planning is voor het onderhoud dan wel
anderszins van de eikenbomen aan de Kerkstraat. Onlangs weer afgescheurde takken.
4. Het bedoelde en oorspronkeleijke karakter van de Societeitshaven lijkt gaandeweg
geweld te worden aangedaan. Ook hebben we twijfels of alles nog wel aan de gestelde
voorwaarden voldoet. (Johan)
11. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. We sluiten om 22.30 uur.

Datum volgende vergadering: ma 5 september a.s. 20.15 uur

