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www.Vortum-Mullem.info
De website door en voor Vortum-Mullem
Het dorpsblad is een gratis uitgave van de Stichting Dorpsraad VortumMullem en verschijnt 12 maal
per jaar.
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Kopij inleveren voor de 22e van de maand.
1

Vieringen in 2022

www.Vortum-Mullem.info
Vortumse Advenster
publicatiedatum: vrijdag 26 november 2021
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Dorpsraadverslag December 2021.


KNILLUS
Knillus heeft natuurlijk weer te maken met de verscherpte maatregelen vanwege het
corona beleid. Knillus blijft de maatregelen goed volgen. Meer info is te vinden op
Vortum-mullem.info



St Corneliusstraat
Binnenkort vindt er weer een overleg plaatst van de werkgroep met de gemeente, zodra
er nieuws is melden we dat.



Bouwkernencv

De werkgroep heeft inmiddels 2 sessie via teams gehad. De eerste sessie ging voor
namelijk over de karakteristiek van Vortum-Mullem. Ook kwamen de sterke en zwakke
punten van Vortum-Mullem aanbod. In de tweede sessie is er vooral gewerkt aan de
focus punten en welke daarvan het belangrijkste zijn. Dit zal nu worden uitgewerkt in
een verslag en tzt met de inwoners gedeeld worden.
 De afgelopen maand zijn er een aantal activiteiten geweest, zoals St Maarten en het
binnenhalen van Sinterklaas. Dit is ondanks de corona maatregelen prima verlopen.
Iedereen bedankt die hier een bijdrage aan geleverd heeft.
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*MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
- De gemeente geeft regelmatig updates met betrekking tot het corona virus. Deze
informatie met daarbij verschillinde links zijn te vinden op onze site: www.Vortummullem.info
- Ook dit jaar is er weer een WIU (Werk In Uitvoering) programma, zijn er knelpunten in
je straat/omgeving /dorp, of vindt je dat dingen beter/anders kunnen. Laat het ons dan
voor 10 Januari weten.
Hieronder een lijstje waar je dan aan kunt denken.
- •
Knelpunten verkeersveiligheid;
- •
Waar voldoet openbare ruimte niet functioneel;
- •
Wensen betreffende openbare ruimte;
- •
Vergroening / klimaat / hittestress;
- •
“Out off the box” denken;
- •
Rol WDR participatie / inzet leefbaarheidsbudget (als dit er voor 2022 is).
- Op Woensdag 8 December is er een online energie cafe gehouden. Door de corona
maatregelen kon dit helaas niet op de normale manier door gaan. Met ruim 30
aanmeldingen was dit zeer geslaagd. Voor degene die het gemist hebben, binnenkort
zal er een opname van deze sessie te vinden zijn op www.vortum-mullem.info . Meer
info over het duurzamer maken van je woning is te vinden op
www.brabantwoontslim.nl/vortummullem.

Op 8 december j.l. heeft de Dorpsraad, samen met de gemeente het energie cafe gehouden.
Dit gebeurde via Teams en hiervan is een opname gemaakt.
Willen jullie deze opname bekijken dan kan dit via de volgende link:
https://we.tl/t-5gJpSN6WbS

Nieuwe site Vortum-Mullem.info!!
publicatiedatum: woensdag 22 december 2021
Na maanden van voorbereiding, afstemming en testen is het nu dan zover!!
Na 14 jaar (!!) trouwe dienst mag de oude site Vortum-Mullem.info met pensioen en
hebben we samen met de gedreven toppers van Cybox in Boxmeer een compleet
nieuwe site gebouwd.
De afgelopen dagen zijn we achter de schermen druk bezig geweest om alle
verzamelde informatie van de afgelopen 14 jaar over te zetten zodat er geen informatie
verloren is gegaan.
Nu is het zover en kan iedereen onze mooie, functionele én toekomstgerichte site gaan
bewonderen!!
Veel plezier!!
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Corona&KNILLUS
publicatiedatum: woensdag 22 december 2021
Er geldt weer een lockdown. Voor MFA KNILLUS betekent dit feitelijk dat we gesloten
zijn. Er gelden een aantal uitzonderingen; zie onderstaand bericht vanuit gemeente
Boxmeer.
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Hieronder treft u de grove lijn aan vanuit het perspectief van uw gemeenschapshuis:
Uw gemeenschapshuis is tot en met 15 januari 2022 gesloten. Er zijn slechts enkele
uitzonderingewn onder strikte voorwaarden
1. Bibliotheken blijven voor reguliere exploitatie geopend;
2. Georganiseerde dagbesteding alsook opvang voor kwetsbare groepen mag blijven
plaatsvinden;
3. Bloedprikken mag blijven plaatsvinden;
4. Uitvaarten (maximaal 100 aanwezigen) en aansluitend koffietafel, alleen indien de
uitvaartplechtigheid ook in het gemeenschapshuis heeft plaatsgevonden
5. Uitgifte voor voedselbank mag blijven plaatsvinden;
6. Kinderopvang mag blijven plaatsvinden;
7. BHV-training, rijbewijskeuring e.d. mag blijven plaatsvinden.
Er geldt een strikte maximale groepsgrootte in publieke binnenruimten van maximaal 50
personen per zelfstandige ruimte, met uitzondering van uitvaarten, opvang, onderwijs
als noodopvang, zorglocaties. Maximaal, want uiteraard moet gekeken worden naar het
kunnen handhaven van de 1,5 meter afstand binnen de ruimten. Hier moet het
maximaal aantal personen tegen worden afgezet.
Als u twijfelt of een activiteit doorgang kan vinden, gaat u dan bij de beoordeling u it van
het perspectief van de genomen maatregelen. Contact moet zoveel als mogelijk
voorkomen worden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------Ondanks de beperkingen vanuit Corona, willen wij vanuit MFA KNILLUS iedereen
bedanken voor de aanwezigheid en positiviteit rondom KNILLUS en haar activiteiten.
Wij wensen iedereen in Vortum-Mullem fijne Kerstdagen en alle goeds en gezondheid
voor het nieuw jaar!
Bestuur MFA KNILLUS
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Stuur een kaartje
publicatiedatum: donderdag 23 december 2021
De feestdagen brengen we door met familie en vrienden. Door de Coronamaatregelen
kan dat helaas alleen maar met een beperkt aantal mensen. Maar wat nog steeds kan is
een kaartje sturen en iemand laten weten dat je aan hem denkt. Of samen te wandelen
of om een kop koffie te drinken. Die ontmoetingskaartjes liggen op openbare plekken in
de gemeente zoals supermarkten, bibliotheken, dorps- en wijkcentra en het
gemeentehuis.

Kom Erbij Kaarten Actie

Nieuwsbrief Sint Jansbeek
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Herinrichting Sint Jansbeek: een update
Sinds de vorige nieuwsbrief in juli van dit jaar, hebben wij veel gesprekken gevoerd in de streek
over de herinrichting van de Sint Jansbeek. Op maandag 11 oktober organiseerden we een
bewonersbijeenkomst voor de buren van de beek in Vortum Mullem. Tijdens deze avond hebben
we stilgestaan bij waarom de wens bestaat om de beek hier uit het beton te halen en om een
ecologische verbindingszone aan te leggen langs de beek in het dorp Vortum Mullem. Dit is een
strook natuur langs de beek.
Een belangrijke vraag die tijdens individuele gesprekken aan verschillende eigenaren is gesteld,
is ‘Mag waterschap Aa en Maas eventueel gebruik maken van uw eigendom?’ Daar hebben veel
eigenaren positief op gereageerd. Nog niet met een definitieve ‘ja’, maar wel met een voorzichtig
positieve reactie. Vervolgens hebben we een nieuw voorlopig ontwerp gemaakt en deze
inmiddels ook al met een aantal ‘buren van de beek’ besproken.

Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken gaande op het gebied van bijvoorbeeld ecologie en
water. Tegelijkertijd wordt bekeken op welke manier toekomstig beheer en onderhoud moet plaats
gaan vinden aan de beek. Want een bepaalde inrichting vraagt ook goed beheer en onderhoud.
Kortom, allemaal puzzelstukjes die moeten worden gelegd. De puzzel is complex maar we komen
telkens een stapje verder.
Na het voeren van de gesprekken worden weer aanpassingen gedaan in het voorlopig ontwerp.
We verwachten dat we in het voorjaar van 2022 de plannen definitief kunnen maken en aan u
kunnen presenteren. Vervolgens willen we dit ook voorleggen aan ons bestuur. Daarna brengen
we de plannen verder in procedure. Dat is ook het moment dat er formeel op gereageerd kan
worden.
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De bever op de juiste plekken langs de Sint Jansbeek
Iedereen die weleens wandelt langs de Sint Jansbeek zal het
beeld wel herkennen: bomen met knaagsporen of zorgvuldig
gebouwde dammen van hout in het water. Dit is het werk van
de bever. De bever geniet namelijk net als de wandelaar van
de beek en haar fijne leefomgeving. De herinrichting van de
Sint Jansbeek biedt kansen om te kijken hoe we zo goed mogelijk om kunnen gaan met de bever
en zijn werkzaamheden. In een interview met Gebiedsbeheerder Peter Brouwers en Adviseur
Ecologie en Waterkwaliteit Bram Spierings zijn we op zoek gegaan naar de voor- en nadelen van
de bever bij de Sint Jansbeek en hoe we in de toekomst het beste om kunnen gaan met deze
bijzondere inwoner van het gebied.

Wat zijn ook alweer de plannen voor de Sint Jansbeek?
Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek, gelegen in de gemeente Boxmeer, ontwikkelen
tot een beek die de klimaatextremen beter aan kan. Oftewel: voldoende water in droge perioden
en voldoende afvoer van water in natte perioden. Daarnaast wordt de beek zo ingericht dat vissen
makkelijker vanuit de Maas stroomopwaarts kunnen zwemmen. Ook wordt er gekeken naar de
mogelijkheden voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone ter hoogte van het dorp
Vortum-Mullem. Dit is een natuurstrook langs de beek die meer ruimte geeft voor flora en fauna.
Samen met inwoners en belanghebbenden gaan we dit jaar in gesprek om kansen en
mogelijkheden te bespreken zodat we de ideeën die nu op tafel liggen verder uit kunnen werken
tot een concreet plan.

Fijne feestdagen!
De feestdagen staan weer voor de deur. Een traditioneel moment
om terug te kijken op wat we hebben bereikt het afgelopen jaar en
vooruit te kijken naar het komende jaar. Iedereen heeft een heel
bijzonder jaar achter de rug, waarin veel anders liep dan gepland.
Gelukkig hebben we voor de herinrichting van de Sint Jansbeek
hard door kunnen werken en mooie voortgang geboekt in het
uitwerken van de ideeën tot ontwerpen. Dank aan iedereen die hier
een bijdrage aan heeft geleverd of de voortgang op de voet heeft
gevolgd in deze nieuwsbrief! In 2022 pakken we deze
samenwerking graag verder op. Wij wensen u voor nu hele fijne
feestdagen en een gezond 2022!
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Nieuwjaarsborrel Dora
publicatiedatum: woensdag 29 december 2021

Hallo Allemaal,
Graag hadden wij nu een uitnodiging rond gestuurd voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.
Het is de afgelopen jaren een mooi moment gebleken om terug te kijken op het
afgelopen jaar en ook meteen vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Helaas moeten we
dat dit jaar weer aan ons voor bij laten gaan.
Ondanks dat het wederom een raar jaar was, hebben we toch weer veel dingen kunnen
realiseren in ons dorp. Met dank aan onze werkgroepen die er toch op allerlei manieren
het beste van weten te maken.
Zoals jullie wellicht hebben gezien, is onze website volledig vernieuwd, we hebben nu
een prachtige website, waarmee we weer jaren mee vooruit kunnen. Hier willen we
Geert van Raaij, heel hartelijk voor bedanken, daar is ongelooflijk veel tijd in gaan
zitten, maar het resultaat is zeker de moeite waard.
Verder zijn er nog enkele kleine mededelingen.
Het oud papier verzamelen zal worden verplaats van het weekend naar door de
week. De containers zullen er vanaf woensdag avond 12 Januari iedere 4 weken
staan. Voor de datums verwijzen wij naar de bijlage, of naar Vortum-mullem.info.
Mochten er nog wensen en/of knelpunten zijn, in ons dorp die je graag veranderd of
opgelost zou willen hebben, laat ons dit dan vóór 10 Januari weten, dan nemen we ze
mee in het WIU programma.
Dan willen wij iedereen graag heel erg bedanken voor inzet van het afgelopen jaar,
laten we hopen dat we het in het nieuwe jaar weer op een normalere manier kunnen
oppakken.
Wij wensen iedereen het allerbeste in het nieuwe jaar en graag tot ziens.

Ophaal schema oud papier 2022
Hallo allemaal,
Vanaf 2022 gaat er wat veranderen rondom de inzameling van uw oud papier. Doordat het niet
langer mogelijk is de oud papier containers in het weekend op te laten halen, en we de
containers niet een heel weekend bij de Knillus willen laten staan, is er voor gekozen de oud
papier inzameling te verplaatsen naar de woensdagavond. De mensen van VC Avance staan
van 18.30 tot 20.30 klaar om u te helpen met het uitladen van het oud papier. Naast het
dagdeel verandert ook het ophaalschema, de containers staan er vanaf 12 januari elke 4
weken volgens dit schema:
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12 januari
9 februari
9 maart
6 april
4 mei
1 juni
29 juni
27 juli
24 augustus
21 september
19 oktober
16 november
14 december
Bij vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@vcavance.nl
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