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 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur in de Buitengaander. 
 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen: Ad Bone, Frank ter Heijden, Helma van Gerven en Joop Kock    Dorpsraad 

Afwezig: Ruud Schrijvers       Dorpsraad 

Externe deelnemers/toehoorders.      Naam/namen 

2. Notulen vorig overleg d.d. 07 07 2020      Goedgekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d. 08 01 2020     Goedgekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.        

➢ Notulen beoordelen over gesprek Convenant gemeente/DR  
De volgende fase is een gesprek met alle dorpsraad vertegenwoordigers. 
In de uitnodigen mag er 1 persoon bij aanwezig zijn. 
Het gezamenlijk overleg zal plaatsvinden op donderdag 24 september van 19.00 – 21.00 in 

het gemeentehuis van Bergeijk       Actie VZ 
 

➢ Veco/ vd Heijden vervolgacties worden voor de gemeente genomen. 
Besluit dorpsraad neemt geen deel meer aan het gesprek.   Geen Actie. 
 

➢ Dorpsschouw 2020 verzoek van Wilhelmien. 
Besluit wij maken geen gebruik van een dorpsschouw.   Geen Actie. 
 

➢ Uitnodiging gesprek eurocircuit over de toekomstverwachting. Wat de dorpsraad 
denkt over het circuit en de mogelijkheden naar wat in de toekomst mogelijk is. 
Kasper benaderen voor een gesprek met de VZ, Secr, Penm.   Actie secr.   
Note: Gesprek gepland op woensdag 16 september om 14.00 uur gem. huis 
Valkenswaard. 
 

➢ Uitnodiging klankbordgroep vrijwilligers- en mantelzorgbeleid Kim vd Linden.           
De dorpsondersteuner en VZ gaan aan het gesprek deelnemen.       Actie DO VZ  
Maandag 7 september van 19.00 – 21.00; 
Woensdag 9 september van 19.00 – 21.00; 
Maandag 14 september van 19.00 – 21.00.  
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de raadszaal van de gemeente Bergeijk. 
 

➢ Uitnodiging Klankbordgroep fietspaden 16 juli gevolgen voor Heuvel naar Riethoven 
Probleem met traject van de Heuvel naar Riethoven. Dit loopt boven een 
persrioolleiding. Aanpassingen zijn noodzakelijk geeft vertraging.     Actie geen 
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➢ Verslag gesprek Peter Kamps speelbeleid, ontmoeten en bewegen.             
Tekeningen van de plannen worden toegelicht. Er zijn kritische opmerkingen gemaakt 
en ook verbeteringen op de voorstellen. Verder is afgesproken dat we afwachten op 
de reactie van onze op- en aanmerkingen van Peter Kamps Actie Peter Kamps 
 

➢ Uitnodiging informatieavond Landbouwconvenant.                       
De Voorzitter gaat aangemeld worden voor deze bijeenkomst op 11 november 

2020 om 20.00 uur in de raadzaal van de gemeente Bergeijk.   Actie VZ 
 

➢ Aanpak algemeen overleg dorpsraden in November in de Buitengaander. 
Wilhelmien neemt contact binnen de gemeente voor een contactpersoon. Actie WR  
  

➢ Rabobankclubsupport weer inschrijven, € 10 per lid die op je stemt                           
Aanmelden voor deze actie.       Actie secr. 
 

➢ Tabblad niet meer op te laden , nieuwe accu?  
 Kijken wat kan of moet.        Actie secr.   

 
 
Vaste agendapunten 

➢ Uitslag enquête woonbehoefte, en vervolg stappen nemen.   
Gesprek met Merel voor afspreken organisatie van de presentatie op 1oktober.                
Er mogen maar 40 personen worden toegelaten in de Buitengaander dus als zich er 
meer dan 40 pers, aanmelden dan een tweede avond afspreken. bv 15 oktober. 
Artikel in de krant ED afspraak maken met Smolders en Merel. Ook in de Eyckelberg 
plaatsen vooraankondiging en 20 september. En B&W uitnodigen. Actie secr. 
Agenda opstellen voor de presentatie.    Actie VZ Secr.  
        

➢ Parkeren achter de kerk vervolg contact met politiek CDA/kerkbestuur opnemen.          
Besluit geen actie nemen naar politiek en het kerkbestuur.  Geen actie  
Voorstel leg het op het bord van Ben Groenen CDA of hij contact wil opnemen met 
het kerkbestuur. Contact met hem opnemen.  
VZ is aangesproken door twee inwoners een voor plaatsing van een zendmast in de 
kerk en de tweede stelde dat de galmkasten zijn aangepast in een rijksmonument. 
De dorpsraad neemt hierin geen actie, VZ neemt contact met de betrokkenen en stelt 
voor dat zij zelf actie nemen. 
 
Later iom VZ besloten dat we deze zaak laten rusten en verder geen actie nemen. 
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5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten      
Weinig activiteiten door corona, Hoefzicht komt weer een beetje op gang, dagbesteding en 
samen koken samen eten. Wel in een andere samenstelling. Loterij van voor de corona zijn 
een aantal prijzen niet afgehaald. Voorstel de prijzen worden uitgedeeld aan mensen die het 
nodig hebben. Hoefzicht wil zijn gebouw op pimpen en een soort huiskamer inrichten voor 
inloop voor ouderen om koffie te drinken en iets met activiteiten te doen. Komen geld te 
kort voor mn stoelen te vervangen. De DO heeft dit verzoek bij andere organisaties 
neergelegd voor subsidie.     
 
6.  Penningmeester financiële update.  
Verslag gemaild en besproken. Financieel is duidelijk. 
Vraag: Wat is er met de leenfiets. Die is uit de verzekering gehaald. Zoeken naar een duofiets 
die beter past voor de doelgroep. Alle uitgeven zijn verwerkt is de begrotingsposten.  
  
7. Website dorpsraad actualiteit. 
Nieuwe website is weer online, moet weer aangevuld worden met nieuwe informatie.         
Op de website opnemen dat er weer aanmelden gevraagd worden voor een benoeming van 
een nieuwe opperman 2020.  Oude telefoonnummer van Helma staat er nog in wijzigen.
      
 
8) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven                   Niet besproken ivm de tijd       

 

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven                Niet besproken ivm de tijd 

 

10) Sluiting.      

 

 


