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 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur in de Buitengaander. 
Aanwezigen: Ad Bone, Frank ter Heijden, Helma van Gerven en Joop Kock   Dorpsraad 
Afwezig: Ruud Schrijvers      Dorpsraad  
Externe deelnemer bij punt waterschap    Jacques van Veldhoven 
 
 1 Opening en welkom.  

2. Notulen vorig overleg d.d. 7 januari 2020   Goedgekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d.  4 februari 2020    Goedgekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg. 

Voorbereiding presentatie aan de politiek van Bergeijk door de dorpsraad over onze 
visieontwikkeling 2030 aanvang 19.00 uur  
(Afspraak is op dinsdag 18 febr. om 20 00 uur gepland in de Buitengaander) 
 

➢ Waterschap leader subsidie presentatie om 20.00 uur Door Lenne van Kollenburg   
De presentatie gaat over natuurontwikkeling bij de Keersop vanaf het Valentines 
kapelletje tot langs de nieuwe verbinding N69. Er is ruimte voor ideeën in het gebied 
waar het waterschap budget voor heeft beschikbaar gesteld.  
Projecten die door de dorpsraad zijn voorgedragen zijn het ommetje Ganzenbroek, 
de oude watermolen in de molenbeemden en een bijna verloren wandelpad naar de 
ruïnes van de oude kerk langs het evenemententerrein boven de voetbalvelden naar 
de N397.  
De realisatie van projecten zijn afhankelijk van de gronden die al in eigendom zijn van 
het waterschap en de mogelijkheden om met eigenaren van privé-eigendom rond de 
Keersop afspraken te kunnen maken voor toegang voor wandelaars. 
Het doel van het waterschap is wandelgebieden te ontwikkelen rondom de natuur 
waar Keersop en de Run gelegen zijn die lopen van Luyksgestel naar Westerhoven.  

        
➢ Vrijwilligers voor opening kerkgebouw  

Zoeken en in gesprek gaan met parochiebestuur bekijken of daar vrijwilligers voor te 
vinden zijn of hekwerk plaatsen in het voorportaal of via cameratoezicht. Actie VZ 

 
➢ Projecten overzicht voor in de Mik Mak van Maart svp aanvullen  zie bijlage 

Afspraken maken om het schrijven te rouleren.    Actie allen 
 
➢ Reactie gemeente op mail Roos Verhoeven Loverensedijk kuilen in de weg herstellen. 

Gemeente gaat de kuilen dichtmaken in de Loverensedijk, ook op het gedeelte half 
verhardingsdeel wordt gedaan. Bebording gaat niet door er is iom Boskalis 
afgesproken een route aan te geven met borden.    Actie secr. 
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➢ Frank mail gestuurd over nieuwe stichting nog geen reactie ontvangen 
Blijft staan eventueel later een herinnering sturen.    Actie secr. 
 

➢ Lokale uitwerking woningbouwprogramma 10 feb gem. huis 19.30uur Zie bijlage 
Gaan we naar toe met 3 personen.        Actie secr. 

 
➢ VSB-fonds 

Wordt geen gebruik van gemaakt . Afgewerkt.    Zie bijlage 
 

➢ Kleine kernen krant         al ontvangen 
Nieuwsbrief is interessant we zullen de krant laten rouleren.   Actie allen 
. 

➢ Vragen over vuurwerkoverlast      al ontvangen 
Geen last van vuurwerk en geen klachten uit Westerhoven  Afgewerkt  
  

➢ Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Fietsambitie 13 februari Zie bijlage 
Afmelden geen gelegenheid om daarbij aanwezig te zijn door de leden Actie secr. 
 

➢ Deelnemen aan partnership Hartslagnu.nl agenda 3 maart  al ontvangen 
Is geagendeerd        Actie secr. 
 

➢ Symposium Riethoven 24 maart      Zie bijlage 
Wie gaat daar heen Helma en Ad     Aanmelden    Actie secr. 
 

➢ Updatewijzigingen Peter Kamps      Zie bijlage 
Ter info aangenomen 

 
Vaste agendapunten 

➢ Terugkoppeling gesprek DNA Westerhoven 
Er is naar aanleiding van de uitkomst van de wat is nu de DNA voor Westerhoven is er 
een budget van € 8000= beschikbaar gesteld. Projecten kunnen voordragen worden 
door en via de dorpsraad naar de gemeente. 
 

➢ Presentatie voorbereiden gesprek met politiek 
Gedaan en afgewerkt 
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5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten      DO 
Contact gehad met de dorpsondersteuner van Borkel project automaatje mede 
opgezet wat door de ANWB is ontwikkeld en ingevoerd in Valkenswaard. Het doel is 
om inwoners in de gemeente met een privéauto a 30ct per km mee te nemen naar 
een gewenste locatie.  Ook met de gemeente Bergeijk bespreken. 
Info over digitale veerkracht wordt doorgestuurd.    Actie DO 
Voorlopig beleid over spelen & bewegen ontvangen waarin is gesproken over de 
boomplantdag.  
 

6.  Penningmeester financiële update.     Penm. 
 Geen nieuws op financieel gebied 
  
7. Website dorpsraad actualiteit.      Secr. 
 We zijn op zoek naar en nieuwe provider voor de website    
 

8) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

   Acties op de lijst besproken. 

9) Besluitenlijst.    Nieuwe besluiten aangevuld.         Allen 

     

10) Sluiting.     

 

Voor akkoord:                                    

 
A.H.L.G. Bone                                                                                                                                             
Voorzitter 


