Aan de leden van de Dorpsraad Helenaveen
Algemene Dorpsraadvergadering op
maandag 19 november 2018 om 20.00 uur, in Dorpscentrum de Gouden Helm.

Notulen
1. Opening
Vergadering wordt geopend om 20:00uur en Kees heet iedereen hartelijk welkom.
De opkomst is zeer goed te noemen.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 17 september 2018
Notulen vergadering 17 september 2018 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verkeersveiligheid
▪
▪

Bij de Lage Brugweg worden snelheidsborden geplaatst. Math merkt op dat er een verzoek voor
handhaving is vrijgegeven door motorrijders van de politie.
Wim Luijten merkt op dat er weinig gebruik wordt gemaakt van het nieuwe fietspad op de Lage
Brugweg en dat er dus nog steeds mensen op de weg fietsen.
Actie:
Wellicht door sociale controle in de gaten houden.

▪

Fiets parkeren Soemeersingel tussen In d’ouwe Peel en ’t Veen is aangepast. Er is een
“fietsparkeerbord” opgehangen van Griendtsveen naar Helenvaeen en er is nu ook een bord
opgehangen vanuit Liessel.

▪

Onveiligheid oversteekplaats Soemeersingel/Sevenumseweg is niet veranderd.

▪

Instellen 30km/uur op de Koolweg
Verzoek ingediend de gehele Koolweg 30 kilometerzone te maken en alleen toegankelijk voor
bestemmingsverkeer. Allard Taminiau ligt toe. “Verkeersintensiteit is flink verhoogd. Allerlei
soorten verkeersdeelnemers gebruiken de weg en er wordt geracet. Koolweg is een veredeld
fietspad. Het gaat erom dat er rustig wordt gereden en de veiligheid geborgd kan worden.
Kortom verstandig gebruik van de weg. SSB is ook benaderd. Petitie is getekend en wordt aan
het bestuur van de Dorpsraad overhandigd.”
Er wordt gedurende de vergadering nog de mogelijkheid geboden om in te stemmen. Iedereen
aanwezig stemt in ten aanzien van de petitie.
Uit de ingediende petitie wordt door de gemeente opgemaakt dat er 3 families (van Aarle,
Peeters en Obers) alleen akkoord gaan met het aanpassen van het bestemmingsverkeer. Dus
niet met het instellen van 30km-zone. Als de petitie verkeerd is geïnterpreteerd of deze families
zijn nu wel akkoord met het instellen van een 30km-zone dan hoort de gemeente dit graag.
Hoewel het niet gebruikelijk is om 30km-zone in te stellen buiten de bebouwde kom wil men
bij 100% draagvlak medewerking verlenen aan het verzoek en het voorleggen aan het college.
Allard Taminiau merkt op dat de gemeente “met vuur speelt” m.b.t. de snelheid op de Koolweg.
Zeker nu i.c.m. het nieuwe lichtplan, waardoor de weg nog slechter verlicht is, door het
weghalen van verschillende lantaarnpalen.
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▪

Instellen verbod voor gemotoriseerd verkeer behalve bestemmingsverkeer op de Koolweg
Vooralsnog blijft de gemeente bij het standpunt dat de huidige intensiteiten geen aanleiding
geven om in te gaan op het verzoek om de Koolweg af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer. Men plant de komende maanden elke maand 1 verkeerstelling in op de Koolweg.
Daarnaast plant men in het eerste kwartaal van 2019 een kentekenonderzoek, om te meten
hoeveel van de gemotoriseerde voertuigen doorgaand verkeer is. Als deze tellingen en
onderzoeken verwerkt zijn wordt de Dorpsraad hierover geïnformeerd.
Actie:
Allard Taminiau vraagt om nogmaals een meting te doen van de verkeersintensiteit voor de
Koolweg. Kees neemt dit op met de gemeente. Verder kunnen de borden worden geplaatst.

▪

▪
▪

Markering aanbrengen op de Koolweg
Op de Koolweg wordt markering aangebracht ter geleiding en als visuele versmalling.
Daardoor verbetert de verkeersveiligheid. Deze markering wordt meegenomen in de jaarlijkse
markeringsopdracht 2019 van de gemeente Deurne. De uitvoering vindt plaats in het voorjaar
van 2019 tegelijk met alle andere markeringswerkzaamheden uit die opdracht.
Op de Koolweg hangt momenteel de snelheidsmeter van de gemeente om het verkeer te wijzen
op de snelheid.
Cor Mooren merkt op dat de ribbels in de betonnen randen op de Koolweg niet fijn zijn.
Gemeente bekijkt nog of ze de nieuwe betonstrook met of zonder ribbel uitvoeren.

▪

Instellen verbod voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer op de Soemeersingel
Het is de planning om het verbod voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer als
een zone in te stellen. Dat wil zeggen dat de Soemeersingel, maar ook de Koolweg en de
Spruitweg in de zone van het verbod voor vrachtverkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer
wordt meegenomen. Als de afspraak met Horst aan de Maas heeft plaatsgevonden informeert
men over de stand van zaken.

▪

Uitvoering Lichtplan
Ten tijde van deze dorpsraadvergadering wordt het lichtplan van de gemeente Deurne ter
uitvoering gebracht. Op het lichtplan worden aanmerkingen gemaakt. Dory geeft aan dat op de
Oude Peelstraat te veel verlichting is, terwijl Wies aangeeft dat er op bepaalde punten te weinig
is. Dory vraagt of er wellicht andere vormen van LED zijn, daar er nu een zee van licht op het
fietspad aan de Oude Peelstraat.
Annie merkt op dat de armaturen wellicht niet goed zijn. Licht moet op de fietspaden schijnen
en niet de gehele omgeving verlichten.
Door Wies wordt opgemerkt dat op sommige punten van de Koolweg er wel heel weinig licht
is. Wellicht is belijning op de Koolweg voor een optie voor betere zichtbaarheid.
Math van de Bekerom gaat samen met collega’s ter plaatsen kijken m.b.t. de slechtere
verlichten delen.
Kees merkt allereerst op dat het Lichtplan verschillende malen besproken is en dit ook ter
inzage heeft gelegen. Het is opmerkelijk dat er nu zo vele reacties op het plan komen.
Voor opmerkingen en verbeteringen kan contact opgenomen worden met Heleen Lieftink,
heleen@lieftinkadvies.nl.
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Ter verduidelijking hieronder nogmaals het persbericht van Lieftinkadvies:
In de dorpen en wijken in de gemeente Deurne wordt de oude straatverlichting vervangen door
nieuwe Ledverlichting. Er gaat ook verlichting weg of deze is al weggehaald. Op fietsroutes
tussen de dorpen komt juist extra verlichting. Samen met de dorps- en wijkraden bekijkt de
gemeente welke verlichting weg kan en wat goede plekken zijn voor extra fietspadverlichting.
De gemeente neemt uiteindelijk de beslissing wat weg gaat en wat blijft staan.
Waarom minder licht in de gemeente?
De gemeenteraad heeft in 2015 een plan voor de verlichting vastgesteld. Dit plan wordt nu
uitgevoerd. Het vervangen van de oude straatverlichting naar nieuwe ledverlichting kost veel
geld. Om dit te kunnen betalen, wordt er verlichting weg gehaald. Ook willen we hiermee
energie besparen.
Naar wie met klacht of tips?
Zoals aangegeven, neemt de gemeente uiteindelijk de beslissing welke verlichting weg gaat en
welke blijft staan. Mocht u opmerkingen, klachten of tips hebben, geeft u deze dan door aan
de gemeente en niet aan de dorps- of wijkraad. Wij merken dat inwoners de vrijwilligers van
een dorps- of wijkraad verantwoordelijk houden dat er minder licht op straat is. Dat is niet
terecht. De dorps- en wijkraden zijn secuur te werk gegaan en zij hebben gehandeld op basis
van de door de gemeente aangegeven kaders. Wij verzoeken u dan ook om de dorps- en
wijkraden niet meer hierop aan te spreken, maar contact op te nemen met de gemeente. U
kunt uw opmerkingen, klachten of tips doorgeven op telefoonnummer 0493 – 387711 of het
contactformulier op www.deurne.nl.
Kapotte verlichting
Komt u straatverlichting tegen die niet brandt? Geeft u dit dan door aan de gemeente via de
website (www.deurne.nl > Melding/Klacht) of via het bovenstaande telefoonnummer.
4. Enquête Weekbericht
82 personen namen de moeite om de enquête van het weekbericht in te vullen. Dit is 19% van alle
bezorgadressen. Het weekbericht voldeed voor 99% aan de verwachtingen en het gemiddelde cijfer
is een 8. De leukste rubriek is “het bericht van mijn vereniging”. Opvallend is dat men vaak het
weekbericht van voren naar achteren leest. Veel opmerkingen werden er gemaakt m.b.t. de onrust
van de opmaak. Men ontvangt het blaadje het liefst op papier i.p.v. digitaal.
58% is voor om het weekbericht eens per twee weken uit te brengen. 95% wil liever niet dat het
weekbericht eens per maand wordt uitgebracht. Ook zijn er enkele tips door de bewoners gegeven.
Adverteerders zijn tevreden en vinden het goed voor de klanten en het dorp. Tevens vinden ze het
qua prijs een goede deal. Ook door hen zijn er enkele tips en wensen gegeven.
De huidige papier vorm en inhoud blijft voorlopig behouden.
Robert legt uit dat het maken van het weekbericht wekelijks heel veel tijd kost. Ze zijn begonnen
met 2-en en zijn nu met zijn 4-en. Redactie blijft voor 2019 hetzelfde.
Voorstel is om naar 1x per 2 weken te gaan indien de Dorpsraad hiermee akkoord gaat.
▪

▪

▪

Ard Arts vraagt hoeveel werk het is en waar hem dit inzit. Robert legt uit dat het meeste werk
zit in de opmaak om alles passend te maken naar weekbericht formaat.
Per week kost het 4 uur om het weekbericht te maken.
Wijnand Vermeulen merkt op of er met verenigingen samen gezeten kan worden om een vaste
opmaak te bespreken. Robert merkt op dat dit niet veel tijd op zal leveren.
Antonio vraagt zich af of 1x per 2 weken niet te weinig is; of dan alles er wel in komt te staan;
en wanneer het dan aangeleverd moet worden. Antonio zijn voorkeur gaat nog steeds uit naar
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▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

iedere week. Wat gebeurd er met de advertentie kosten wanneer de intensiteit omlaag gaat?
De worden naar rato verrekend met inachtneming van de vaste kosten. (starttarief)
Wout Rovers merkt op dat hij wel veel in het digitale blaadje ziet. Je kunt dan ook nog extra
stappen maken op bepaalde gebieden.
Dory merkt op dat er inderdaad weinig echt nieuws iedere week in staat. Tweewekelijks zou
dus moeten kunnen.
Robert merkt op dat ze nog steeds iedere week een weekbericht maken en dat ze 1,5 jaar
geleden al gekeken hadden om het werk lichter te maken. Ze willen met 2-3 man echt de
schouders eronder zetten, maar niet met deze frequentie.
Harry Arts en Andre Joosten vinden het jammer als het maar 1x per twee weken verschijnt,
maar zijn er niet op tegen.
Kees stelt voor om naar tweewekelijks te gaan met het weekbericht. Daarna te kijken naar een
voorstel om digitaal te gaan en om het weekbericht in kleur af te kunnen drukken wellicht incl.
nieten en vouwen. In eerste instantie gaan we in de oude vorm door.
Wout Rovers merkt op indien er een nieuwe kleurenprinter komt, deze voor iedereen
beschikbaar te stellen, waardoor opbrengsten genereert worden en de kosten gedrukt kunnen
worden. Tevens kunnen de verenigingen zo ook hun drukwerk kunnen genereren.
Michiel Penninx merkt op of we niet de pen door kunnen geven aan nieuwe inwoners m.b.t de
redactie van het weekbericht, om zo de mensen beter te leren kennen en de mensen het dorp
beter leren kennen.
Daphne vraagt of de reacties m.b.t. het weekbericht door gestuurd kunnen worden naar de
redactie van het weekbericht.

Actie:
Robert geeft de pen door en stemt dit af met Freddy en Elma Bruggeman.
5. Werkgroep Soeloop
▪

Uitkomst overleg 3 oktober met SBB
o Huidige poort op Soeloopkade wordt verplaatst richting Douglasweg
▪ Bordje met struingebied, geen doorgaande route, betreden op eigen risico
▪ Afgesloten tijdens broedseizoen / vogeltrek
o Struinen is toegestaan op de Soeloop / in de Peel
▪ SBB monitort de aantallen
▪ Evaluatie na een jaar
o Helenaveen stelt zwartboek op voor hekwerken en onderzoekt ingang Sevenumseweg
o Bijdrage Peelbascule wordt voldaan door SBB
o Standpunt Dorpsraad (samenvattend):
Bestaande routes doorlussen en aansluiting maken vanuit Helenaveen vanaf
Sevenumseweg en alles open voor struinen

▪

Biologisch station Mariapeel
Het station moet voor dak en vloeren gesaneerd worden voor asbest. De vraag is of het restant
moet worden opgeknapt, zodat er iets in kan wat opbrengsten genereert om het gebouw te
onderhouden of dat het beter is om het gebouw helemaal te saneren.
Binnen 3 jaar moet er iets gebeuren. Gemeente zoekt status gebouwen uit en verplichting van
SBB
Andre Joosten merkt op dat er veel emotionele waarde is en dat er in de oorlog veel mensen
naartoe gevlucht zijn. Het station is gebouwd in de jaren 30 ter werkverschaffing voor
ontginning van de peel. Er zijn er 3 gebouwd en nog 1 van over. Dus graag behouden als
historisch erfgoed. De scouting van Helenaveen heeft er 25 jaar ingezeten en de school ook een
tijd. Nu wordt het tweejaarlijks gebruikt voor de Kerstwandeltocht.
Op het pand zit een horeca vergunning. Wellicht kan het nog geld opleveren?
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De Dorpsraad merkt op, dat verhoudingsgewijs ook als het gesloopt moet worden het asbest
gesaneerd moet worden. Het is dan alleen de kosten van het nieuwe dak en de nieuwe vloer.
Michiel vraagt wat de kosten zijn en wat het zou moeten kosten ter aankoop.
6. Plan Leegveld
▪ Dorpsraad heeft zienswijze ingediend tegen ontwerp-inpassingsplan en ontwerp projectplan
Waterwet Leegveld. Wij vinden het plan onwettig, omdat deze niet correspondeert met
“Het Onverenigbare Verenigd”
▪ Begin september tevens brief naar gemeente verzonden namens de streek met onze bezwaren.
▪ Informatieavond op donderdag 20 september met de bestuurders heeft niets opgeleverd, enkel
wat publiciteit.
▪ Eind oktober brief naar Commissaris van de Koning gestuurd en de staten fracties namens de
streek
▪ Begin december ludieke actie? Wellicht verboden toegangsborden voor SSB/Provincie en
waterschap en dit kenbaar maken in de media?
▪ Op alle zienswijzen waren passende reacties.
▪ 7 december behandeling in de raad
▪ De vastgestelde plannen en de nota van zienswijzen wordt eind 2018 gepubliceerd. Tegen de
vastgestelde plannen kunnen belanghebbenden een beroep instellen bij de Raad van State.
▪ De start van de werkzaamheden is gepland na 15 juli 2019 en zullen naar verwachting 2 jaar in
beslag nemen. Indien de Dorpsraad naar de Raad van State gaat wanneer de raad instemt met
het plan, wordt het 9 maanden uitgesteld met de start.
▪ Allard Taminiau merkt op dat we de waterschade niet moeten vergeten. Griendtsveen is laaiend
over de plannen. Boeren op het leegveld zijn furieus. Het is vechten tegen de bierkaai. Er is al
zoveel weg, waarom moeten we ons nog meer af laten nemen. Toerisme is belangrijk, er is al
zoveel te doen. Toverland, camping, golfclub etc. Moeten we dit geen halt toe roepen?
▪ Annie van Galen merkt op dat er echt veel onder water wordt gezet. Wat kunnen we hier tegen
doen. 32 woningen in Griendtsveen hebben schade welke niet vergoed is. Kunnen we een 0meting doen en vastleggen wat er vergoed wordt indien er schade aan de huizen ontstaat.
Mevrouw van de CDA was verbaasd tijdens de informatieavond over hoe fel er gereageerd
werd.
▪ Wijnand Vermeulen weet uit eigen ervaring dat schade vergoeding lang duurt/wellicht niet
komt.
▪ Michiel merkt op, dat indien er naar de Raad van State wordt gegaan er geen emotie speelt en
ze alleen op procedurele-/bestuursrechtelijke gronden aangevochten kunnen worden.
▪ Moeten/kunnen wij nog iets doen om de beslissing op 7 december te beïnvloeden bij de
provincie? Provincie is opdrachtgever aan het waterschap en Staatsbosbeheer.
▪ Wat kan politiek Deurne doen wordt aan Wim gevraagd. Wim legt uit dat er genoeg reactie op
het plan is gegeven, maar dat ze op provinciaal niveau niets kunnen doen. Dit kan de provincie
zelf beslissen.
▪ Ard merkt op dat de provincie het eigenlijk niet uitmaakt wat er hier gebeurt. Alles wordt door
Europa betaald. Beslissing is genomen en het moet alleen nog uitgevoerd worden.
▪ Robert merkt op: Methaan en muggen komen vrij bij het onderwater zetten. Methaan is
schadelijker dan CO2.
▪ Annie wil met enkele afgevaardigden de raadsleden van de provincie, nogmaals beelden in de
handdrukken van de huidige Mariapeel/Leegveld en beelden na het onderwater zetten. Dit wel
vooraf aankondigen via: statengriffie@brabant.nl
Wijnand Vermeulen en Wim Luijten gaan sowieso met Annie mee. Robert, Wim en Annie gaan
het organiseren.
Actie:
Kees stuurt Annie nog enkele info en namen om te benaderen.
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7. Natuurlijk schoon / Stormbomen
Robert en Andre lichten toe.
▪

Afgelopen seizoen
o 3 mooie plantdagen: 101 bomen en 12 struiken geplant.
o Inmiddels geplant: Maatschappijstraat, Tuinderspad, park Turfveldje, Geldersestraat,
Sevenumseweg, Oude Peelstraat, Koolweg

▪

Plannen voor komend jaar:
Plantdag 1 / Zaterdag 15 december
Lindes Rector Nuijtsstraat; herplanten uitval Koolweg/Oude Peelstraat/Sevenumseweg
Plantdag 2 / Zaterdag 23 februari
Eiken Soemeersingel
Plantdag 3 / NTB dag in maart
Nationale Boomfeestdag
Aanplant bomen met leerlingen BO (i.s.m. Gemeente en De Peelparel)
Teller = 167 bomen herplant = nog 300 te gaan = nog 3 jaar.
Stormbomen werkgroep komt met plan om het geld dat het herplanten van de bomen oplevert
goed te besteden in het dorp.

▪

A.s. zaterdag 24-11-2018 is er wederom een werkdag Natuurlijk Schoon, ondersteund door een
bladzuiger (eerste maal) van de gemeente voor de kom. Tevens wordt er zwerfvuil geruimd.
Tijdens vorige werkdag is het Monument Gouden Helm aangepakt en rondom opgeknapt.
Volgende werkdagen “Helenaveen Natuurlijk Schoon 2019”:
16 maart (NL doet) - 22 juni - 28 september (Burendag) - 23 november

Actie:
Dorpsraad nog een mail maken naar Coen Boots t.b.v. opruimen zwerfafval door vrijwilligers,
waarvoor de gemeente naar idee van Andre een vergoeding uitkeert.
8. Zorg in Helenaveen
Wijnand Vermeulen ligt toe via www.zorghelenaveen.nl.
Er is een nieuwe website gemaakt! Info is helemaal up to date.
De vraag is of men een bezoekje kan brengen aan de site en hier reacties op wil geven.
15-01-2019 komt een kindercoach een lezing geven.
18-01-2019 Buurtkamp t.b.v. veiligheid in en om het huis.
Ontzorgbeurs is aan deelgenomen de afgelopen week.
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9. Kermis (Paul)
Vorige vergadering is er door Rico een goed verslag van Helenaveen Kermis gegeven. Paul haakt
hier nog even kort op aan en noemt nog even de highlights.
Het was wederom een geslaagde editie en er komen vele goede reacties uit het dorp.
Dit jaar was er een tweede grote attractie wat het comité zo probeert vast te houden. Ook was er
een heuse Kop van Jut. De zeepkistenrace is een gezellig en groeiend evenement. Overige
activiteiten waren goed bezocht.
Financieel gezien kan Paul zeggen dat het comité de Kermis 2019 met een kleine plus heeft
afgesloten, maar dit niet wil zeggen dat de aanwezigheid van de Kermis een vanzelfsprekendheid
is. Paul geeft aan dat de Kermis alleen kan plaatsvinden als iedereen op welke manier dan ook
zijn/haar steentje bijdraagt. De collecte welke de afgelopen 2 jaar heeft plaatsgevonden zal ook
voor komend jaar op de planning staan. Voor 2019 is het momenteel afwachten op de
aanbesteding, maar het comité zit hier bovenop bij de gemeente en zal er alles aan doen om het
maximale eruit te slepen. Na de carnaval zal er weer gestart worden met het organiseren van de
Kermis en zal het programma voor 2019 vorm krijgen.
10. Behoud verenigingen
Uitkomst 2e brainstormavond begin oktober.
1. Verbeteren zichtbaarheid verenigingen
✓ Standaard sjabloon (zie voorbeeld Peelfeesten)
✓ Samenstellen boekje en plaatsen op site Helenaveen.com
2. Betrokkenheid nieuwe bewoners vergroten
✓ Actiever benaderen door verenigingen zelf
3. Informatie inwinnen
✓ Andre gaat naar bijeenkomst 5 maal B
✓ LEV groep uitnodigen voor volgende bijeenkomst
4. Andere zaken die genoemd zijn maar nog niet concreet zijn gemaakt:
✓ Enquête houden binnen dorp om behoefte bewoners in kaart te brengen
✓ 1 algemene jeugddag houden waar alle verenigingen zich presenteren
✓ Meer clusteren van mensen en middelen (bijvoorbeeld sportveld / kantine voetbal)
✓ Lidmaatschappen bundelen
✓ Combinaties zoeken met aanliggende dorpen
5. Volgende bijeenkomst woensdag 12 december
6. Notulen beschikbaar via www.helenaveen.com
11. Mededelingen:
▪ Glasvezel
Diversen. voorlichtingsavonden in de Gouden Helm. 39% moet een abonnement hebben,
voordat de schop in de grond gaat. Meer info via: https://iedereenglasvezel.nl/deurne/
▪ Stankoverlast Soemeersingel.
Hogedrukriolering Soemeersingel en Koolweg is direct aangesloten op het bestaande open
riool. Stinkende putten zijn verwijderd en er zijn extra beluchtingstations toegevoegd in de
3 standleidingen. Na 15 jaar lijkt het probleem hiermee sterk te zijn gereduceerd. Stank is
sindsdien veel minder waargenomen.
▪ Overlast Japans Knoopkruid
Vraag waar komt het vandaan en wat er tegen te doen staat uit bij het waterschap. Nog
geen antwoord op gekomen. Voor nu geldt: Rondom de langste dag maaien en direct
afvoeren.
▪ Monument Koolweg
Wie houdt dit bij? Voorstel is om dit te doen door de mensen die in de buurt wonen.
Dirk Verberne geeft aan dat hij dit wel wil bijhouden door er regelmatig te maaien.
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▪

▪

Kunstwerk 75 jaar bevrijding Deurne
Men weet niet wat ze willen. Het moet in ieder geval sober blijven. Ze willen externe
kunstenaars hebben. Men voelt hier weinig voor, daar je dan iets krijgt wat niet bij het dorp
aansluit. Nelly geeft aan dat het a.s. woensdag beslist wordt wat het gaat worden.
Reacties lichtplan
In maart (na de winter) evalueren.
Opmerkingen/reacties kunnen gestuurd worden naar heleen@lieftinkadvies.nl

12. Rondvraag
▪ Cor Mooren: Kunnen de kanten op sommige kruispunten gemaaid worden i.v.m. de
veiligheid. Opgemerkt wordt of dit graag via de website van de gemeente gemeld kan
worden.
▪ Wim Luijten: Op 27 oktober waren er 4 activiteiten. Kan dit niet beter verspreid worden?
Helaas kon dit niet.
▪ Andre Joosten: afgelopen middag nog contact gehad omtrent vergoeding voor opruimen
zwerfvuil. In december wordt het besproken en komt er waarschijnlijk een antwoord.
13. Sluiting
Kees sluit de vergadering om 22:10 uur.
Vergaderschema
2019:
18 maart – 17 juni – 16 september – 18 november
Dorpsraad Helenaveen, Email: dorpsraad@helenaveen.com
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