
     

 

Aanwezige bestuursleden: Jan van den Broek, Jan van Essen en Johan van den Boom  
Aanwezige belangstellende:    - 
Aanwezige gast(en):   - 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda, geen toegevoegde agendapunten. 
2. Verslag vorige vergadering reeds eerder geaccordeerd en is al op de website geplaatst.  
3. Ingekomen post en mededelingen: 

A. Zorgcoöperatie Beers, Han en Jan vd Broek waren aanwezig. Matige belangstelling. Zoeken naar het 
extra, naast reeds bestaande initiatieven. Er is een vervolg afspraak gepland. Onze insteek: met een 
wat kritische houding ontwikkelingen volgen. Centrale vraag: Wat voegt deze coöperatie toe? 
Jan houdt contact met Han ook over nieuwe datum. 

B.   post: kennisgeving en uitnodiging van Smals NV voor de formele overdracht op 11 juni 2016. 
      Jan v.d. Broek informeert bij Smals NV voor wie de uitnodiging allemaal bestemd is. 
C.   post over benaming nieuw zwemstrand plas 2 in ambtelijke stukken, Johan > N. Heere. (Gem. Cuijk) en                                                                
      zal een en ander terugkoppelen aan de afzender. 
D.  mededelingen: uitnodiging vanuit wijkraad Heeswijkse Kampen deel te nemen aan Nextdoor.nl.  
      We nemen daarover met hen contact op , maar hebben vooralsnog twijfels bij het gebruik. 
 E.  Positionering Olie en Stoom: N.a.v. van onze schriftelijke inbreng, zie notulen vorige vergadering, is er 
      opnieuw contact met de gemeente geweest. Door ons voorgestelde aanpassingen zijn doorgesluisd   
      naar Olie en Stoom. De verwachting is dat het college medio mei zal besluiten. In het contact met N. 
      Heere, contactpersoon van de gemeente, zal een en ander nogmaals met klem ter sprake komen. 
 F.  12 mei, bijeenkomst werkgroep AED van het platform overleg; Johan is verhinderd.  
      We hebben voor schriftelijke inbreng gezorgd. 

4. We ondersteunen nadrukkelijk de samenwerking met de wijkraad Heeswijkse Kampen en de dorpsraad 
Beers waarin we onderling willen afstemmen rond het thema: toekomstvisie recreatie en toerisme rond 
de Kraaienbergse Plassen en structuurvisie Cuijk 2030 op ditzelfde onderdeel. Er zou reeds in mei een 2de 
bijeenkomst gepland worden. Datum nog niet bekend. Gezamenlijk overleg vóór deze vervolg 
bijeenkomst is gewenst. 

5. Woensdag 11 mei platform overleg in Vianen ’t Akkertje. Jan van Essen zal aanwezig zijn. Johan kan niet 
en Jan vd Broek naar alle waarschijnlijkheid ook niet.  

6. Opgevoerd als agendapunt 7; geen nieuws te melden i.h.k.v. sociale vernieuwingen.  
 
We ervaren steeds meer de noodzaak van uitbreiding bestuursleden, met z’n drieën zijn we te weinig in 
staat om alle zaken over, bestemmingen, sociale vernieuwingen, waaronder ouderenbeleid, actief bij te 
houden en op die manier toekomstige ontwikkelingen en kwaliteit van leefbaarheid, - rust en ruimte,- 
in balans te houden. We doen ook langs deze weg een dringend beroep aan dorpsgenoten om, op 
welke wijze dan ook, - als mede bestuurslid, maar ook door tijdelijk bij te springen rond een bepaald 
thema of concreet project ,- zijn of haar inzet te leveren. Johan zal Han vragen ook via de website een 
oproep te plaatsen. 
 

7. Volgende openbare vergaderingen, de maandagen 13 juni, 4 juli en 1 augustus. 20.00 uur in de Burcht.  
 

Johan van den Boom, notulen 
Secretaris. DR Linden                                                                

Verslag bestuurvergadering van:  Maandag 2 mei 2016 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  de Burcht Linden 
 


