
                                                                                                                                                                    

  Notulen D.d.   10 maart 2020  

 

 

 
 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur in de Buitengaander. 
 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen:  

Ad Bone, Frank ter Heijden, Ruud Schrijvers, en Joop Kock      Dorpsraad 

Afwezig: Helma van Gerven      Dorpsraad 

Externe deelnemers/toehoorders.     Naam/namen 

2. Notulen vorig overleg d.d. 4 februari 2020    Goedgekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d.  10 maart 2020   Goed gekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.       Allen 

➢ Hartwijzer verplichtingen voor toestemming van dorpsraad.  
Toelichting Marcel Gladdines  

In een gisteren gehouden gesprek met Marcel hebben we de aanvraag als verwerker van 
informatie voor de werkgroep Hartwijzer van uit de basisgegevens van hartslag.nu 
doorgenomen. Het betreft informatie van ingeschreven vrijwilligers in het gebied van 
Westerhoven die zijn opgeleid tot reanimatie deskundige personen. Helma wordt dan de 
verwerker van de gegevens en is verantwoordelijk voor het beheer van de systemen op 
haar eigen computer en de geheimhouding van de privacygegevens die bij haar dan 
bekend zijn van uit de eigenaar/beheerder Hartslag Nu.   
Het aanvraagformulier is ingevuld met de gevraagde gegevens van de dorpsraad die als 
houder van de rechten tot informatie van de vrijwilligers gaat optreden. 
Bij het onderdeel verwerking in de regio/gemeente vanwaar de gegevens beschikbaar 
worden gesteld zijn we stil blijven staan. Wat zijn de doelstelling van Hartwijzer. Zij willen 
voornamelijk over de informatie beschikken van reanimatie bevoegden binnen 
Westerhoven. Dat past niet in de verwerking volgens de redenering van regio/gemeente 
doelstelling van Hartslag Nu. Het zou kunnen ivm de kleinschaligheid de aanvraag wordt 
afgewezen.  
De gemeente Bergeijk heeft er geen belang bij geeft Marcel aan en het is de vraag of de 
andere kernen er belangstelling voor hebben. In de komende week is er een bijeenkomst 
van de werkgroep AED ism de gemeente Bergeijk en de 5 kernen in Bergeijk. 
 Marcel en Helma zullen dit onderwerp op de agenda zeten en in afwachting van het 
resultaat gaan we verder kijken hoe zij/wij hier mee om gaan.      Actie: agenda 7 april.   
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4. Agendapunten in dit overleg.  

➢ Korte mededelingen. (Vraag kan een agendapunt worden of direct afhandelen) 
 

➢ Monument 2020 Westerhoven onderhouden, wie is hier voor verantwoordelijkheid? 
Bij de gemeente Bergeijk informeren naar de afspraken voor het onderhoud van het 
monument.          Actie Ruud 
 

➢ Opening Ommetje Ganzenbroek 2 april om 15.00 uur, attentie voor PL zorgen! 
Uitnodiging is bestemd voor 2 uitgenodigde bestuursleden van de dorpsraad. Nog 
geen publieke informatie rondsturen. Wel na de opening op 2 april en er met foto’s 
e.d. het onder de aandacht van de inwoners van Westerhoven brengen via de MIK 
MAK en de website.      Actie attentie voor projectleider  
 

➢ Uitnodiging Frank Claas namens VCW in 7 april.     
Afspraak is gemaakt voor 31 maart om 20 uur in de Buitengaander voor leden van de 
dorpsraad van Westerhoven.      Actie allen 
 

➢ Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerken (BIVK).     
Informatie hierover staat ter beschikking op de website van de VVKK als het voor 
Westerhoven van toepassing is.    Actie e.e.a. aanhouden 
 

➢ Communicatieplan: voorbeelden / plan van aanpak interesse aanvragen VVKK N-B 
Ter informatie gedeeld      Actie e.e.a. aanhouden  

➢ Algemene ledenvergadering dinsdag 31 maart Molenschot VVKK N-B   
Informatie geen mogelijkheid om deel te nemen dubbele afspraak.       Afmelden 

➢  Gesprek met Willen Neutkens over nieuw terras bij de Neut aan de voorzijde.  

Ter informatie dorpsraad steunt de aanvraag. De Neut is leidend voor deze aanvraag. 
          Actie bij de Neut 

➢ Nieuwe jeugd /preventie coach in Bergeijk    Ter informatie geen actie. 

➢ Uitnodiging symposium Dorpsondersteuner Riethoven 24 maart wie gaat er heen 

De voorzitter gaat er heen en Helma is deelnemer in het overleg.   Actie secr. 

➢ Jeugd-/preventiecoach Per 1 maart 2020 start Marjolein Soetens   

Ter informatie aangenomen. 
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4b  Behandelende punten. 

➢ Evaluatiegesprek met de politiek en acties opzetten    
o DNA-budget aanvragen bij gemeente voor projecten 
o Inzetten van een woonbehoefte onderzoek in Westerhoven 
o Communicatiemedewerker zoeken die dicht bij de inwoners staat 

 
DNA-projecten besproken die in aanmerkingen kunnen komen voor een subsidie bijdrage. 
De toetsing van de plannen gaat volgens de gemeente via de volgende criteria. 
Voorwaarden 
Het college en de gemeenteraad van Bergeijk willen goede ideeën die de leefbaarheid in de 
eigen kern bevorderen, financieel ondersteunen met een maximale bijdrage van € 8.333 per 
kern. Om financiële ondersteuning te krijgen, moet aan deze voorwaarden worden voldaan: 

• Het initiatief moet de kern versterken / bijdragen aan de leefbaarheid in de kern. 

• Het initiatief sluit aan bij het DNA van de kern. 

• Het initiatief draagt bij aan de gemeenschapszin. 

• Binnen de kern is brede gedragenheid (breder dan alleen binnen de eigen 
organisatie). 

Project ideeën uit Westerhoven genoemd in 2 eerdere bijeenkomsten zijn o.a. 
1.Woningbouw voor jongeren, anders valt alles weg  
2. Wandelroutes langs de Keersop versterken en uitbreiden, deze voorzien van 
informatiepunten (bijvoorbeeld informatie over de geschiedenis of een agrarisch bedrijf).  
3. Herinrichten van het centrum, zodat dit een interessante plek wordt, ook voor toeristen. 
Er wordt gedacht aan een kiosk of om iets te doen met het kerkhof. 
 4. Openstelling van de kerk tijdens het toeristenseizoen.  
5. Plaquette bij het monument Mgr. Biermansplein met alle onderscheiden Oppermannen in 
de afgelopen jaren.  
6. De historie van Westerhoven weer zichtbaar maken voor de toekomst met o.a. Replica 
van de voormalige watermolen weer opbouwen op de delfde locatie. Het oude lijkpad langs 
het evenemententerrein naar de voormalige kerk ruïne nabij de N397 her in gebruik nemen 
en deze weer zichtbaar maken.  
 
 Presentatie en gesprek met de politiek is goed verlopen onze doelstelling  
Het zorgen voor nieuwe ontwikkeling van bouwterreinen en plannen voor het bouwen van 
nieuwbouwwoningen in Westerhoven is duidelijk naar voren gebracht met onze visie 2030 
programma. 

 
 Vervolgstappen zijn het organiseren door de dorpsraad van een woningbehoefte onderzoek 
binnen de Westerhovense gemeenschap om met deze enquête uitslag aan te tonen wat en 
waar we onze behoefte van bouwplannen mee kunnen onderbouwen naar de gemeente. 
We starten een zelfonderzoek om vragen via het internet voor een enquête te verzamelen 
en dit naar het secretariaat op te sturen de komende 14 dagen. Ook kijken bij de VVKK-site 
of die over informatie beschikken. De secretaris maakt uit de toegestuurde informatie een 
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overzicht om tot een start document te komen met bruikbare vragen. Daarna gaan we op 
zoek naar ondersteuning van bv de gemeente of een adviesbureau om tot een bruikbaar 
enquêteformulier te komen. Waarvan de uitslag wetenschappelijk is onderbouwd. 

 
Communicatie van uit de dorpsraad kan beter. Hoe gaan we dat oppakken en wie en wat 
kunnen we eraan doen. Ieder bestuurslid neemt verantwoordelijkheid en of actie voor het 
plaatsen van informatie op de website, MIK MAK of in de Eyckelberg of anders mondeling, 
via flyers hoe dan ook ons beter te laten presenteren in Westerhoven.  Nadenken en ideeën 
verzamelen en in volgend overleg er dan terugkomen. Met de doelstelling “Hoe kunnen we 
meer aan de weg timmeren” 

We beginnen met het organiseren van een avond voor de inwoners op 
donderdagavond 16 april in de Buitengaander.  

 
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.       

 

Voor akkoord:                                  

 
A.H.L.G. Bone                                                                                                                                               
Voorzitter 
 
 


