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Notulen openbare Dorpsraadvergadering 

4 mei 2016 

Aanwezige Dorpsraadleden Castenray: Bert Arts, Ties Dinghs, Wil Janssen, Michel 

Direks, John Geerts, Esther Gommans,  

Aanwezige Dorpsraadleden Oirlo: Hans Bosch, Albertine Steeghs, Anita Emonts, Jan 

Nelissen, John Voermans 

Aanwezige inwoners en andere belangstellenden: Pascal Collin en Jelle Vegt 

 

Afmelding met kennisgeving: Nelly Emonts, Thijs Arts, Helene Busser, Luc Strijbos, Frank 

Steeghs, Manon Jansen. 

 

1. Opening vergadering 

Bert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Speciaal welkom voor Pascal Collin en Jelle Vegt.  

  

2. Inspraak publieke tribune en vaststellen agenda 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  

 

3. Notulen en actielijst vergadering 24 februari 

Deze worden goedgekeurd met dank aan de samensteller.  

 

4. Verslag DRO vergadering (Dorpsraden Overleg) 

 Er is behoefte aan levensloop bestendige woningen. Waarom worden deze niet gebouwd is 

de vraag. 

 

5.  Mededelingen werkgroepen DOC 

 

 Woningbouw;  

de bouw van de 5 energiezuinige starterswoningen is gestart. 

 

 Verkeer;  

Graag wil men de commissie verkeer uitbreiden met een aantal personen uit Castenray. 

Men wil kijken of het mogelijk is een cursus verkeersregelaar te organiseren welke voor 

een heel jaar geldig is. 

 

 Glasweb;  

28 juni kan evt. accoord gegeven worden door de gemeenteraad en kan gestart worden met 

glasweb om te beginnen met de groene gebieden.  

 

 Windenergie;  

Pascal houdt zich bezig met windmolens en Jelle is van Stichting Natuur- en 

Milieufederatie Limburg en komen ons iets vertellen over windmolens en het opzetten van 

een evt. energiecoöperatie hiervoor. 
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De natuur- en milieufederatie kan helpen bij de ondersteuning van het vinden 

van geïnteresseerden. Zij bieden ook ondersteuning bij het organiseren van 

activiteiten, het organiseren van thema avonden en hebben tips over de 

financiën die hierbij komen kijken. 

Belangrijk is dat de wethouder toestemming geeft voor een service punt voor locaal 

Limburg. De volgende DR vergadering zullen we het opzetten van een werkgroep 

bespreken. 

 

6. Te bespreken onderwerpen 

 Poel Lollebeek; dit is een initiatief van SJWC, dorpsraad en KIC. Op 19 mei zal worden 

gestart met de uitvoering hiervan. 

 

7. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Uitnodiging Ambitiedag 2016.  

 sLimburgers brief + verzoek om informatie 

 

8. Rondvraag 

 Er komen hoogstwaarschijnlijk vergunninghouders in het huis van Fleurkens  

 Het was een zeer geslaagde feestavond van de DOC. Het plan is om deze feestavond ieder 

even jaar te organiseren.  

 Er hebben zich wel 50 kinderen opgegeven voor het kermis-toernooi op maandag 9 mei in 

Oirlo. 

 

9. Sluiting 

Bert sluit de vergadering. 

 

 

 

Voorzitter: Bert Arts 

 

     …………………………….. 

 

Secretariaat:  

 

     ……………………………. 

 

 
 

 

 

 

Actielijst dorpsraad vergadering 

Datum Actie Uitgevoerd 
 Wil vraagt via de Schans nogmaals om een notulist(e) 

voor de DR vergaderingen 
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 John vraagt nog deelnemers voor spel zonder grenzen  
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