Verslag dorpsraad-vergadering 1-3-2017
Aanwezig
Afwezig
Lokatie

: Noel Hermans, Wout Willems, Arnold Jansen, John Schreurs, Geert Philipsen
: Wil van Driel
: Huis John Schreurs

(notulen)

Noël:
 Geen opmerkingen/aanvullingen op verslag van vergadering dd 01-02-2017 – deze wordt op
website geplaatst.
Noël:
 Erik van der Hulst heeft contact gezocht met dorpsraad om de rotonde
Venloseweg/Greenportlane te mogen aankleden. Erik dient eerst navraag te doen bij
province of deze rotonde wel van Gemeente Horst ad Maas is.
Voorstel om Erik in het eerstvolgend overleg uit te nodigen en toelichting te geven. In
dezelfde vergadering bekijken of ook andere kunstenaars in Sevenum in mogen schrijven om
op deze (of andere rotondes) een kunstwerk te plaatsen.
John:
 Sfeerverlichting was te vroeg verwijderd (voor de carnaval) Noël heeft volgende week
overleg met OCS (eigenaar verlichting) om dit voor komend najaar beter te laten plannen.
Arnold:
 Is naar overleg Windmolenpark TPW geweest. Men wil hier nl 9 a 10 windmolens van 120
mtr hoogte (ashoogte!) plaatsen. (30 KW) Grondgebied gemeente Venlo nabij nieuw
rangeerterrein. Er wordt een MER opgesteld. Arnold volgt dit nauwlettend en houdt de
dorpsraad op de hoogte.
Onder de naam “Reindonk Energie” wil een kleine groep Sevenummers een (1) windmolen
“kopen”met mogelijke deelname/aandelen van inwoners. In eerstvolgende vergadering komt
Huub Voesten dit toelichten. (informatie staat op website).
Geert:
 Is met initiatief gestart om vele oude films van gemeente Sevenum te delen op facebook ;
erg veel positieve reacties, echter veel mensen hebben geen Facebook. Dorpsraad
Kronenberg heeft ook al gevraagd of zij de films mogen delen op hun website. Geert gaat
deze delen via website dorpsraad.
 De leden stemmen in met de vernieuwing van de website, zodat filmpjes hierop ook gedeeld
kunnen worden. Noël stuurt getekende offerte om website om te zetten.
Wout:
 Is naar bijeenkomst voor laaggeletterden geweest, was heel interressant! Info wordt op
website geplaatst.
 Is samen met Geert naar dorpsradenoverleg geweest. Geen informatie die gedeeld hoeft te
worden.
 De deelname aan project Hoeskamer door inwoners is nog steeds stabiel, echter alleen
ouderen zijn aanwezig, geen jongeren. Binnenkort start de Hoeskamer met enkele
openstellingen op zondag.
Noël:
 Hoeskamer gaat een voucher van 500 euro (repaircafe) retourneren. Te weinig animo.
Bedankt voor deelname! Volgende vergadering : 5 april in de Wingerd

