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Het bestuur vergaderde iedere maand met uitzondering van de vakantie periode. 
 
Op 7 maart heeft de Jaarlijks SL!M-bijeenkomst plaatsgevonden in het Trefpunt.  
Team Toegang (TT) kreeg de gelegenheid om zich te presenteren en de opening van het struinpad 
werd aangekondigd. 
Het convenant voor het Dorpsblad werd ter vergadering ondertekend waarmee een basis onder het 
blad werd gerealiseerd. De stand van zaken rond de huiskamer werd verteld. Deze zou eind 
december gerealiseerd zijn. Het is duidelijk, dat dit niet is gehaald. 
 
De inmiddels traditionele uitreiking van de Milsbeekse Vaas vond plaats door deze te overhandigen 
aan John Noij voor het werk voor de carnaval maar ook voor zijn activiteiten daarbuiten. De prins van 
dit jaar Tom d’n Urste reikte de vaas uit. 
 
Er waren hoogte- en dieptepunten dit jaar. Een diepte punt was het “verdrinken” van de kerstboom 
in het natte voorjaar. Gelukkig was herplanten mogelijk dankzij steun van het bedrijfsleven en een 
subsidie van de gemeente. De kerstboom kon zo toch weer feestelijk worden ontstoken. 
Een hoogtepunt was de opening van het Struinpad in mei. Weliswaar een activiteit van de Stichting 
Cultuurbehoud maar waaraan ook door SL!M actief is bijgedragen.  
 
Een wat merkwaardige gebeurtenis was het verwijderen van de flitspaal. Hoewel deze palen zich 
over het algemeen niet mogen verheugen op populariteit was SL!M wel van mening dat deze hier 
terug moest komen om de Zwarteweg voor de jeugd veiliger te houden. Wij hebben ons hiervoor 
ingespannen maar vooralsnog zonder resultaat.  
 
SL!M heeft het initiatief genomen om het gezamenlijk collecteren  voor de goede doelen te 
stimuleren. Er is een werkgroep gevormd uit de coördinatoren van de tien deelnemende collectes en 
bestuursleden van SL!M om dit te realiseren. In 2017 gaat dit ook gebeuren. 
 
De Lob van Gennep blijft de aandacht houden van SL!M na aandringen bij de gemeente heeft deze 
de voorlichting van de inwoners ter hand genomen. Overigens zijn we daar nog steeds niet helemaal 
uit en houdt het aandacht. 
 
SL!M heeft contact gezocht met de organisatie van de wensbus in Ottersum met de vraag of deze 
ook in Milsbeek zou kunnen rijden. Dit is in de loop van het jaar gerealiseerd en op 1 januari 2017 
van start gegaan. 



 
 
 
Bij het contact met de kinderraad van de basisschool bleek de wens om meer faciliteiten te bieden 
voor de jeugd, die de wipkip is ontgroeid. Met de verenigingen langs het Verloren Land is contact 
gezocht om te zien of er mogelijkheden zijn op de braakliggende stukken van het terrein. Er is  verder 
overleg gevolgd, waarbij ook de gemeente is betrokken in de persoon van de wethouder. 
In dit verband is ook subsidie aangevraagd voor het plaatsen van een korfbalpaal bij de speeltuin aan 
de Plateel in samenwerking met de buurt. Ook is de onveiligheid, doordat er stenen uit de 
schanskorven zijn verwijderd, gemeld. In 2017 is de subsidie hiervoor verleend. 
 
Het Schuttersplein mag als centrum van Milsbeek wel wat meer uitstraling hebben. Er is door SL!M 
een werkgroep geïnitieerd  waar SL!M ook zelf aan deelneemt via de werkgroep “praktisch”. 
Wanneer de ideeën voldoende concreet zijn, wordt ook de gemeente hierbij betrokken. Deze heeft 
wel praktische ondersteuning toegezegd. 
 
De herontwikkeling van de Bloemenstraat en omgeving werd gevolgd. De voorzitter is hier direct bij 
betrokken als lid van het buurtcomité. Een deel is gerealiseerd. Het deel dat aansluit op de N271 
wordt verder ontwikkeld, in het kader van het verbeteren van de hoogwaterbescherming voor 
Milsbeek. 
 
De verkeerssituatie rond de Bloemenstraat houdt onze aandacht. Er wordt vaak te hard gereden. Er 
zouden verkeersremmende maatregelen moeten worden genomen. 
 
De knipperlichten bij de oversteek Kerkstraat/Sprokkelveld waren niet bedienbaar. Na overleg met 
de gemeente zijn hier paaltjes met knoppen geplaatst. 
 
De werkgroepen zijn actief geweest met o.a. de klussendienst en de Nieuwjaarslunch. De ijsbaan 
heeft het ook deze winter niet gehaald, hoewel hiervoor wel vergunning was verleend. 
 
Bij verschillende bijeenkomsten, die door de gemeente en het waterschap zijn georganiseerd is een 
vertegenwoordiger van SL!M aanwezig geweest. 
 
Via de website wordt zoveel mogelijk bekendheid gegeven aan de zaken, die Milsbeek betreffen. Ook 
levert SL!M regelmatig kopij aan voor ons Dorpsblad. 
 
 
Diverse projecten werden ook financieel ondersteund, zoals: 

 De Nieuwjaars maaltijd; 

 Stichting Cultuurbehoud 

 Kindervakantieweek 

 Mogelijke herinrichting terreinen aan het Verloren Land 

 De huiskamer 

 Werkgroep Schuttersplein 

 Werkgroep gezamenlijk collecteren 

 De nieuwe kerstboom 

 Bijeenkomst adventsevenement 

 Het Dorpsblad 

 Sinterklaascomité 

 Cola Disco 

 Kerstactiviteit Pottenbakkerij 

 Website 


