
                                                                                                                                                                   

  Notulen D.d.   08 oktober 2019  

 

 

 

 
 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur in de Buitengaander. 
 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen: Ad Bone, Frank ter Heijden, Ruud Schrijvers  

Afwezig  Helma van Gerven en Joop Kock             Dorpsraad 

Afwezig:     

  Externe deelnemers/toehoorders.    Naam/namen 

2. Notulen vorig overleg d.d.       Goed gekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d.       Goed gekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.       Allen 
Notulen 8-10  
  
- Albert Renders stelt zich voor, Albert stuurt een schrijven met een bedoeling van zijn 
initiatief. - Hoe komen wij aan de informatie van de inloopavond van het project kwinten en 
hebben wij als dorpsraad. Ruud gaat polsen bij Harrie Kwinten. - Subsidieaanvraag staat 
geen bijlage bij - Ruud meldt dat Irma van de heuvel gesprek is geweest, et is een verslag van 
gemaakt. Ruud stuurt dit door. - Pluk route Westerhoven doen wij niets mee, afwachten hoe 
de bewoners hierop reageren. - Vereniging kleine kern Brabant, past niet bij ons - Inloop uur 
COTA, over twee weken is er een evaluatie van wat de aanloop is geweest etc.  - 
Klankbordgroep Hoeverstraat Zandstraat gaan ad en frank gaan er heen 14 okt om 20.30 
uur. - Info fusie hoefzicht Buitengaander, is vooralsnog niets bekend wat de status is. - 
Toelichten visieontwikkeling 29 okt, burg en wethouder - Parkeren dorpsraad als het druk is 
staan er nog steeds veel auto’s. Kan er bij de neut een waarschuwingsbordje komen staan - 
Dorpsondersteuner… Westerhoven tuiniert, hoefzicht de bladeren opruimen en de jue de 
boules baan zuiver zetten, in het kader van samen bezig zijn en ontmoeten… week van de 
dementie, leuke voorstelling naar Westerhoven gekomen maar er waren maar 4 mensen op 
afgekomen. Besloten om volgend jaar niets meer te organiseren in die week van de 
dementie. Helma is op gesprek moeten komen bij zuid zorg, ze willen de dorpsondersteuner 
onderbrengen in het zuid zorgteam kan dat niet houdt het waarschijnlijk op Helma houdt 
ons op de hoogte. 7 november zijn alle vrijwilligers uitgenodigd, Helma stuurt uitnodiging 
door… er is klankbordgroep samengesteld voor de fitroute er wordt gekeken of dit te 
combineren valt met het omloopje. - Frank financiële update… ziet er positief uit. Kunnen we 
iets schenken of sponseren.  
Actielijst financieel ziet het er goed uit. 
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Vaste agendapunten 
5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten     Helma van Gerven 
   
6.  Penningmeester financiële update.     Frank ter Heijden 
  
7. Website dorpsraad actualiteit.      Joop Kock 
  
 

8) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

    

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven          Allen 

     

10) Sluiting.                                        

 

X
Ad Bone

Voorzitter

 
 


