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

Ad Bone, , Helma van Gerven en Joop Kock        Dorpsraad 

Afwezig: Frank ter Heijden, Ruud Schrijvers    Dorpsraad 

Externe deelnemers/toehoorders.     Naam/namen 

2. Notulen vorig overleg d.d. 02 juni 2020     Goedgekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d.  07 juli 2020    Goed gekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.        

➢ Honden vrij uitloop veld in Westerhoven opnemen in DNA-subsidie  
Opnemen in voorstellen voor de DNA-subsidie en reactie sturen naar Karin met 
ontvangstbevestiging en de opvolging.    Actie secr. 
 

➢ Verslag van politieke partijen Kerkstraat hekwerk en parkeren   
We spreken ons uit dat we tevreden zijn hoe we gehandeld hebben. 
Verder afgesproken dat als er geen reactie komt van het kerkbestuur op ons verslag 
van 26 juni 2020 we dan contact gaan opnemen met Ben Groenen van het CDA om te 
bemiddelen in deze kwestie als gevolg van het parkeerplaats plan in de Kerkstraat. 

Actie secr. 
 

➢ Evaluatiegesprek Frank Claas VWC-dorpsraad 9 juli   
We zorgen voor een nieuw afsprakenplanner om de datum te kiezen voor de 
dorpsraad aanwezigheid voor het verleg met de VCW van Frank Claas.   Actie secr. 
 

➢ Fietspaden Heuvel donderdag 16 juli om 19.30 uur in het gemeentehuis.   
Dit overlag valt samen met het overleg over het convenant. Hier gaan Ad, Helma en 
Joop naar toe. Vraag of Frank en/of Ruud daarnaartoe kunnen gaan.  

 Reactie Frank Ruud 
 

➢ Wandelpad het Ganzenbroek        
Pad is nog niet opgeleverd en de opmerkingen zijn opgenomen met Johan van Beek. 
Hij volgt de activiteiten en neemt contact op met de instanties.  Loopt 
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➢ Verlichting Weerderdijk         
Mail naar Kevin Penninx met verzoek om actie. Mogelijk voor 2021 op de PPS laten zetten.
          Actie secr. 
 

➢ Drugsproblematiek in Westerhoven na resultaat uit enquête   Aanhouden 
Afwachten op reacties uit de enquête over dit onderwerp 

 
4b  Behandelende punten. 

➢ Discussie convenant dorpsraad gemeente 16 juli 19.30 uur in gem huis 1ste reactie  
Convenant doorgenomen en afgesproken 3 à 5 punten eruit te distilleren die wij voor 
verbetering in aanmerking willen laten komen.    Actie allen 
 

➢ Enquête woningbehoefte stand van zaken      
Organisatie is goed en op tijd gerealiseerd. Deze week de formulieren bezorgen en in 
begin augustus alle hard copy enquêtes verzamelen en naar Merel opsturen.  
 

➢ Beweeg ontmoet en speelbeleid. Peter Kamps 20 aug 16 tot 17 uur gem. Zie bijlage 
Beleidsstuk opvragen bij peter. Mogelijkheden onderzoeken of het stukje bos achter 
de kerk door de gemeente aangekocht kan worden voor speelplek. Ook in het 
Ganzenbroek pad kunnen speel tributen worden geplaatst  Actie secr. 

    
Vaste agendapunten 
5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten     Helma van Gerven 

➢ Communicatie van een speeldag in Bergeijk waar ook kinderen uit Westerhoven zijn 
uitgenodigd valt samen met een activiteit van het SJVW.  Hierop gereageerd en de 
medewerkster heeft hierna contact gezocht met de stichting SJVW. 

 
6.  Penningmeester financiële update.     Frank ter Heijden 

➢ Niet besproken 
7. Website dorpsraad actualiteit.      Joop Kock 

➢ Niet besproken 
8) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven          Allen 

10) Sluiting.                                        
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Voor akkoord: 

 
A.H.L.G. Bone 
Voorzitter 


