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

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

Afwezig:     

Externe deelnemers/toehoorders.     Marcel Gladdines 

2. Notulen vorig overleg d.d. 10 maart 2020   Ter goed keuring.  
3. Goedkeuring agenda d.d. 7 juli 2020    Ter goed keuring. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.       Allen 
 

➢  DNA gelden hoe te besteden volgens de richtlijnen gemeente.              
Eerst plannen maken wat we willen en dan kijken hoe we het moeten aankaarten bij 
de gemeente. Voorbeeld staat in de bijlage.  
 

➢ Evaluatiegesprek Frank Claas VWC-dorpsraad. Bijeenkomst niet doorgegaan. 
Wat doen we hiermee nog actueel? 
Er is bij de leden niet veel belangstelling voor dit gesprek meer. Misschien in de 
wandelgangen vragen wat ze nu van plan zijn. Of we wachten op informatie uit die 
club zelf wat ze van plan zijn.  
 

➢ Onderhoud monument op Kerkplein stand van zaken.    
Waterstroming over het monument is gestopt. Ruud zou navragen wat nu de 
bedoeling is van het onderhoud. Wat daaruit is gekomen dat de ontwerper van het 
monument eraan heeft gewerkt en verder in de gaten houdt. Inmiddels heeft de 
gemeente toegezegd dat als de huidige onderhoudsman stopt de gemeente de zorg 
voor het onderhoud van het monument over neemt.   
 

➢ Promotie Bergeijk nieuwsbrief ter info      
Voor kennisgeving aangenomen. 
 

➢ De Buitengaander bestaat 25 jaar gaan we ter gelegenheid hier voor iets 
ondernemen tegen de tijd dat dit gevierd kan worden.      
We gaan er over nadenken wat we aan de Buitengaander gaan aanbieden. 
Een suggestie zitbankje voor de gasten van de Buitengaander. 
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➢ Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant | mei 2020   
Magazine van de VKKNB wordt te info afgegeven. 
 

➢ Herhalingscursus Reanimatie/AED gaat weer van start    
➢ Voor kennisgeving aangenomen. 

 
➢ De Zilveren Rank gaat door! Aanmelden kan nog - Stichting Kiemkracht    

Nadenken wie we daarvoor eventueel gaan voordragen, akkoord VZ neemt het 
voortouw en de Secr. vult verder aan met toe voegingen van de andere leden. 
 

➢ “Markt” in Westerhoven Groenten/fruit, bakkerijproducten     
Markt voor producten van de plaatselijke, lokale producten die men zelf verbouwd 
heeft. Via de Gemeente vragen wat er moet worden ondernomen om dit te 
realiseren. Wat voor eisen moeten er worden ingevuld en wat zijn de kosten 
daarvoor. Secr. informeert bij de gemeente. 

 
Vaste agendapunten 

➢ Aanvang 20.00 uur  
Besluit Hartwijzer hoe gaan we verder als “verwerker” van Hartslag Nu. Uitgenodigd 
is Marcel Gladdines en Helma. Papieren ter ondertekening zijn bijgevoegd.  
In het gesprek komt naar voren dat toch eerst bij de stichting Hartslag.nu  
Informatie moet worden gehaald of het plan van Hartewijzer in Westerhoven kans 
van slagen heeft. Dit gezien de kleinschaligheid van het gebied Westerhoven. 
Moet het gebied groter zijn dan zullen de initiatiefnemers kijken of er andere 
dorpsraden interesse hebben om mee te doen met dit initiatief. De Gemeente 
Bergeijk heeft geen behoefte en stelt het is aan de kernen is om dat te willen. 
Ze willen wel ondersteunen. Door de afgelopen tijd zijn alle vergaderingen niet 
doorgegaan en we wachten tot deze situatie zich gaat veranderen en de overleggen 
weer gaan plaats vinden. Daarna komen we als er een kans van slagen erop terug. 
Marcel en Halma bedankt voor het initiatief en we wachten op het vervolg. 
 

➢ Opzetten gegevens voor het houden van een enquête voor woningbehoefte 
inventarisatie /onderzoek door student van Fontys.  
Er is een Plan van Aanpak gemaakt en de student stelt zelf de vragen op om de 
woningbehoefte in kaart te brengen. Het verzoek is de enquête digitaal of op papier 
met de vragenlijsten rond gestuurd kan worden. De voorkeur van de DR gaat uit op 
papier en huis aan huis rondgebracht. Wij denken dan de grootste respons te kunnen 
behalen. Op een tweede blad kunnen we vanuit de dorpsraad ook andere vragen 
stellen die meegenomen kunnen worden in de enquête. Deze gaan we dan ook zelf 
verwerken en rubriceren voor de uitslag. In Westerhoven zijn 850 wooneenheden.   
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Voor het ophalen van de enquêteformulieren zorgen we ook zelf voor. Eventueel ook 
bekijken of we het mogelijk moeten maken het ook digitaal in te laten sturen. 
We wachten eerst op de vragen dan kijken we verder. 
   

➢ Communicatie behoefte onderzoeken hoe kunnen we beter aan de weg timmeren. 
Discussie stuk in 2013 opgesteld.   
Het zit in de bijlage en wat willen we er mee. Gaan we het gebruiken of delen er 
uithalen en/of actualiseren. Kijken naar een jaarplanning en haal er punten uit die we 
op gaan pakken in ons jaarplan 2021 van de dorpsraad Westerhoven. Bv de politiek 
uitnodigen op thema’s om hun interesse binnen te halen wat we willen bereiken.  
Netwerken, contacten aangaan met allerlei personen of instituties om tijdig 
informatie te ontvangen die voor ons interessant kunnen zijn.    
    

➢ Parkeerplaatsen in de pastorietuin ivm starterswoningen St Servatiusplan. 
Afspraak maken met parochiebestuur met de vraag hoe staat het hiermee. De 
bewoners zijn niet geïnformeerd. Nut en noodzaak van extra parkeerplaatsen in de 
Kerkstraat of in het Centrum is overbodig omdat een groot parkeerterrein aan de 
oude Weerderdijk recentelijk is geopend. Daarna contact zoeken met de politiek in 
Bergeijk.  
  

➢ “Lijkpad” aangenomen als plattelandsontwikkelingsplan in 2021staat het op de 
perspectieven nota.             
Voor kennisgeving aangenomen. Wachten op begroting 2021.  

 
5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten      

In deze tijd niet veel bezoeken afgenomen. Met Wij Westerhoven veel activiteiten   
opgesteld samen met Ilse van Beek. Veel acties gedaan met bloementjes en attenties 
voor alleenstaande inwoners. Herwonnen levenskracht is opgenomen in Wij 
Westerhoven. In Westerhoven wordt veel voor elkaar gedaan en gezorgd is nu mijn 
ervaring. Komende tijd is lastig om iets te gaan organiseren wachten op betere tijden. 

  
6.  Penningmeester financiële update.      
 Verslag wordt doorgenomen en is akkoord. 

Frank geeft verder aan dat hij aan het einde van 2020 gaat stoppen met het 
penningmeesterschap van de Dorpsraad. Er leeft bij hem en onbevredigd gevoel dat 
het resultaat wat wij willen of kunnen bereiken hem tegen valt. Bij hem leeft sterk 
het gevoel door de gemeente niet serieus genomen te worden. We vinden het 
jammer maar aan zijn beweegreden kunnen wij niet veel veranderen. We kijken  
vooruit naar wat mogelijk is voor de inwoners en daar zullen we voor blijven knokken 
in de toekomst. 
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7. Website dorpsraad actualiteit.       

Afspraak maken met voorstel van Sigrid de website gaan verhuizen naar Webhosting SLaunch 

internet. Daarvoor moeten we een keer samen de officiële verhuisaanvraag doen vanwege 

de betaling etc. zodat het meteen op naam dorpsraad gezet kan worden.  € 7.50 P/M  

 

 

8) Actielijst.      Niet bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

    

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven           Allen 

     

10) Sluiting.         

 

Voor akkoord: 

                                

A.H.L.G. Bone 


