Aan de leden van de Dorpsraad Helenaveen

Algemene Dorpsraadvergadering op
maandag 17 juni 2019 om 20.00 uur, in Dorpscentrum de Gouden Helm.

Notulen
1. Opening
Vergadering wordt geopend om 20:00uur en Kees heet iedereen hartelijk welkom.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 18 maart 2019
Notulen vergadering 18 maart 2019 wordt na een kleine wijziging van Cor Mooren en Joost Douwes
goedgekeurd.
Cor geeft uitleg hoe de kosten die hij heeft gemaakt zijn opgebouwd, €300.- zijn voor verwarming
garage met betrekking tot papier wat er ligt opgeslagen, de overige kosten zijn reparaties die RICHO
heeft uitgevoerd en hij contant heeft voorgeschoten.
Joost Douwes, onder mededelingen staat dat er nog kaarten beschikbaar zijn voor klot. Dit moet
zijn klotvaarders koor.
3. Extra subsidie aanvragen

Er is een extra subsidieaanvraag gekomen vanuit 75 jaar bevrijding betreffende een subsidie van
€2000,-. Voorgesteld wordt deze te betalen uit de rekening van stichting evenementen.
Jan Gerrits merkt op dat er nog een bestuur zit onder deze stichting bestaande uit zichzelf en Peter
van Dijk en verder nog een bestuurslid en dat zij eerst toestemming zullen moeten geven voor deze
subsidie. Deze wordt bij deze verleend.
De beukenhaag bij het kerkplein is er zeer slecht aan toe, er is een voorstel binnengekomen om
deze te vervangen door een hekwerk. Afgesproken wordt dat er door de initiatiefnemers eerst een
plan wordt ingedient met begroting en dat er dan een besluit genomen kan worden.
4. 4 mei herdenking / 75 jaar bevrijding

Subsidie aanvraag is al onder punt 3 behandeld.
Momenteel wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van verhalen over de bevrijding.
De herdenking van 75 jaar bevrijding concentreert zich voornamelijk rond het weekend van: 22 t/m
24 november met o.a.
▪ Zaterdag 23 november: lezing met PowerPoint presentatie door Heidi Geven over de deportatie
van haar schoonvader (Boek: De hel van Watenstedt) Expositie en fiets/voettocht kerkrazzia.
▪ Zondag 24 november: voorstelling over de bevrijding door fanfare Wilona i.s.m. toneelclub,
dansgroep en kinderen van de basisschool. Gesprekken met oorlogsoverlevenden, expositie en
fiets/voettocht kerkrazzia.
▪ Maandag 28 oktober: lezing over de bevrijding van Helenaveen door Munnichs en Levels in
samenwerking met Liessel en Neerkant
▪ 9 en 10 mei 2020 slotconcert “75 jaar bevrijd” door fanfare Wilona
Voor verdere activiteiten in de regio betreffende 75 jaar bevrijding, kijk op de internet pagina:
https://www.vvvdepeel.nl/nl/activiteitenkaart%5Cpeel-bevrijd-evenementen?page=0
5. Plan Leegveld

Jan van Woezik beheert momenteel dit dossier namens de dorpsraad.
Er is uitstel tot najaar met start werkzaamheden. Zoals het er nu naar uitziet wordt in juni al gestart
met het verhogen van de waterstand wat tot afsterving van de bomen zal leiden, zoals we in
Griendtsveen langs het spoor gezien hebben. Een verkapte boskap dus.
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Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat we meer op de juridische inhoud moeten procederen.
En dat er als er nog geen uitspraak van de raad van state is er toch al gestart kan worden met de
bomenkap.
Geadviseerd wordt om een voorlopige voorziening neerteleggen bij de rechtbank in Den-Bosch wat
de bomenkap voorlopig tegen kan houden.
Verder is er ook nog geen duidelijkheid over de voormalige stortplaats Leegveld. Wat zijn de
gevolgen van de peilverhogingen op de mat van vervuiling.
6. Peuterspeelzaal / voorschoolse opvang

Spring heeft aangegeven per 1 januari 2020 te stoppen met de peuterspeelzaal en de voor- en
naschoolse opvang. De reden hiervoor is dat het financieel niet haalbaar is. De gemeente heeft
aangegeven extra geld uit te trekken voor de kleine kern ter ondersteuning van de P.S.Z.
Tevens is er een project opgezet “het automaatje”. Hiermee worden kinderen opgehaald tegen een
kleine vergoeding en naar een opvang gebracht in de omgeving.Vanuit de vergadering wordt
aangegeven dat dit ook een niet wenselijke ontwikkeling is als de kinderen eenmaal in een ander
dorp naar de opvang gaan, dat de stap om daar ook naar school te gaan kleiner is wat zeer
onwenselijk is voor de Peelparel.
Dit is ook de reden waarom er naar gestreefd wordt om de voor- en naschoolse opvang in
Helenaveen te houden.
Inmiddels hebben zich 3 partijen aangemeld om deze diensten te verzorgen, voorwaarde moet wel
zijn dat de opvang in Helenaveen is.
7. Windturbinepark Groote Molenbeek A67

REF, Renuwable energy factory heeft bij de communicatie naar het dorp steken laten vallen. Er is
geen directe communicatie geweest met Helenaveen bij het naar buiten brengen van de plannen.
Terwijl Helenaveen het dichts bijgelegen dorp is betreffende de locatie van de windmolens. REF is
nu draagvlak aan het creëren bij omliggende dorpen door met participatie voorstellen te komen,
zodat omliggende dorpen er financieel op vooruitgaan.
Er kunnen nu 2 paden bewandeld worden: Eerste is akkoord gaan met de plannen en de beste
participatie voorwaarden eruit slepen bij REF. 2e mogelijkheid is de bouw proberen tegen te
houden, wat via de politiek van Peel en Maas zal moeten, omdat het park in Limburg komt te liggen.
Procederen zal waarschijnlijk geen optie zijn, omdat ze aan alle voorwaarden voldoen.
Opgemerkt wordt dat dit onderwerp onder de politiek in Deurne weinig leeft. Om toch enige
invloed op Peel en Maas uit te kunnen oefenen is dit via de politiek in Deurne wellicht.
8. Natuurlijk schoon / Stormbomen

Wederom een jaar waarin veel water moet worden gegeven, vorig jaar 17% uitval. Tot op heden
maar 1 boom.
September wordt het nieuwe plantschema voor de volgende periode opgesteld.
Natuurlijk schoon, volgende werkdag zaterdag 22 juni. Oproep aan allen om te komen helpen.
Wederom een oproep aan de inwoners als ze zelf een situatie zien m.b.t. gemeente dit zelf te
melden. Via de App “Buiten Beter” kun je dit rechtstreeks aan de betreffende gemeente melden
overal in Nederland.
Het onderhoud van groen in Helenaveen is structureel onder de maat, voorgesteld wordt om een
plan bij de gemeente in te dienen met een breed onderbouwd draagvlak vanuit de gemeenschap,
Michiel Penninx, Annie van Galen en André Joosten pakken dit op.
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De Japanse Duizendknoop blijft de gemoederen bezighouden. Vooralsnog de enige oplossing
glysofaat of een varken erop zetten.
9. Zorg in Helenaveen

Van de duo-fiets wordt steeds meer gebruik gemaakt.
De zorgcoöperatie nodigt de verenigingen uit om een kijkje te komen nemen bij hen.
10. Kermis

De folders zullen een dezer dagen uitgedeeld worden, de opzet is hetzelfde als het afgelopen jaar.
11. Mededelingen:

§ Koolweg
Nog geen 100% handtekeningen voor de 30km zone, zolang er geen 100% binnen is zal er geen
actie ondernomen worden door de gemeente.
Na bezichtiging ter plekken is het bestuur van mening dat we de belijning achterwege moeten
laten op de koolweg, omdat er voldoende reflectoren langs de kant staan.
Verder is er veel rietgroei wat weer een versmallend effect geeft.
Verder wordt aangegeven dat er weer meer vrachtwagens door het dorp rijden. Opnieuw contact
opnemen met van Dijk.
§ Kledingcontainer
In het weekbericht vermelden wat er wel en niet in de container mag. Hier is onduidelijkheid over.
Aangegeven wordt dat er geen contactgegevens staan op de luiercontainer. Men weet niet waar
zicht te melden.
§ Rabo Clubkascampagne
De jaarlijkse uitreiking is weer geweest. Opgemerkt wordt dat maar 40% van de stemmen
daadwerkelijk wordt gebruikt, hier ligt misschien nog een kans voor de verenigingen in de
toekomst.
§ Goede Doelenweek
Goed verlopen. Collecte heeft nagenoeg evenveel opgebracht als andere jaren.
§ Verlichting
Extra verlichting achter school wordt geplaatst.
12. Rondvraag

Wim Luijten, geeft aan dat er met betrekking tot arbeidsmigranten maximaal 10% van de woningen
toegewezen mag worden aan arbeidsmigranten.
Verder wordt aangegeven deze arbeidsmigranten extra te betrekken bij de gemeenschap om de
integratie te bevorderen.
Dory Verberne, 18 aug. Tuinconcert in voormalig huis van Jule de Corte, iedereen is uitgenodigd.
Jan Gerrits, voorstel om een Dorpscoöperatie op te richten om de verenigingen te ondersteunen.
Reactie vanuit de vergadering is dat het weer een extra bestuur in het leven roept en dat, zoals het nu
gaat het overleg onder de dorpsraad prima is.
Voorzitter, bedankt Leon voor zijn inzet als beheerder van de Gouden Helm in de afgelopen jaren en
wenst Lucie en Ben veel succes.
13. Sluiting
Vergadering wordt om ….uur door Kees gesloten.

Vergaderdata 2019:

16 september – 18 november

Dorpsraad Helenaveen, Email: dorpsraad@helenaveen.com
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