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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,                                                                                            

Aspirant leden dorpsraad                  Frans, Willeke, Ivo, Elise, Kees. 

2. Notulen vorig overleg d.d.  03 november 2020   Goed gekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d.   01 december 2020   Goed gekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.       Allen 

➢ Zitkuil Eikewal  nieuw project    Voor kennisgeving aangenomen. 
➢ VVVK-artikel de kerk van alle kanten en nieuwsbrief november       

Elise gaat de digitale uitzendingen volgen.   Voor kennisgeving aangenomen. 
➢ Nieuwe convenant en de vraag van de VVD 26 nov gemeenteraad  
      Convenant goedgekeurd in de gemeenteraad VZ wordt uitgenodigd om te tekenen. 
                          Actie VZ 
➢  VVN-Westerhoven op onveilige schoolroute, nieuw project 4 dec.  

Voor kennisgeving aangenomen 
➢ Presentatie landbouwconvenant PP presentatie van 11 november   

Voor kennisgeving aangenomen 
➢ Oversteek Zandstraat-Varkensakker, nieuw project Braambos wandelbrug . 

 Is bij de Gemeente in behandeling      Actie Secr.  
➢ Project Bomen aanplant en kappen gemeente 3 december    

Resultaat volgend overleg.            Actie VZ Secr.  
➢ Kempenplan zon & wind gebieden   Voor kennisgeving aangenomen 
➢ Artikel VCW in de Mik Mak 28 november   Voor kennisgeving aangenomen.  
 

4b Behandelende punten. 
➢ DNA-subsidie ingezonden voorstellen verzameld. En criteria voorstellen. 

Ad heeft alle reacties verzameld en de gelijksoortige samengevoegd en opgeteld.
        

1. 4X Afhaal- distributie- servicepunt, koffie hoek in de Buitengaander.    
Zie de pagina mbt dit onderwerp. Behoefte onderzoek naar het servicepunt.  
       Wordt opgepakt door Willeke 
  

2. 2X Betaalbare nieuwbouw en Haalbaarheidsonderzoek splitsen woningen zie pagina  
Start met Onderzoek naar de mogelijkheden binnen gemeente Bergeijk  

Wordt opgepakt door Ad 
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3. 6X Centrum kerkplein verfraaien en vergroening   Dorpsschouw   

Groenstroken uitbreiden belemmeringen tegen hard rijden, meenemen in de 
afspraak met VVN en De Ster. Klimwerk kunstwerk waterspeelplaats e.d  
 Project opzetten voor dorpschouw in mei 2021  
 

4. 3X Wandelroutes nieuwe en bestaande routes uitbreiden.    
Goed voorbeeld is het Ganzenbroek en mogelijk het Lijkpad achter de sportvelden. 
Fietsroute is ook mogelijk neem de hooihokjes route in het buitengebied daarin mee.         
Voorstellen ik kaart brengen             Wordt opgepakt door Ivo/ Karin 
 

5. 5X Kerk en tuin openstellen en het gebruik ervan.  
Kerkbestuur Via interne contacten benaderen  
 

6. 1X Speeltoestellen plaatsen  
Zit in Project Gemeente, Bewegen spelen en ontmoeten. 

 
7. 3X Plukroute nieuw of langs bestaande wandelroutes   

Eetbare kalender en seizoenen kalender met activiteiten rond de oogst organiseren. 
Wordt opgepakt door Elise en Marieke 

Voorstellen in kaart brengen waar op aansluiten. 
 

8. 6X Producten markt        
Weekmarkt, marktkraam, muziek in het dorp en verlichting in de dorpsraad mogelijk 
met de ondernemersvereniging.   Wordt opgepakt door Karin Ivo en Elise 
Probeer een vorm van een ondernemersplan op te stellen. 
  

9. 1X Verkeersveiligheid        
Bespreken in de bijeenkomst met de BS de ster Bloembakken die de snelheid eruit 
halen.     Wordt meegenomen VVN-W. De ster, DR door Ad  
 

10. 2X Bezienswaardigheid met bordjes  
Via ANWB bordjes bij historische gebouwen bevragen of dit mogelijk is  

 Wordt opgepakt door Frans 
Stel een voorstel op voor welke gebouwen dit mogelijk is 

 
11. 2X bibliotheek hokjes plaatsen. 

Hokjes laten maken, (Pietje Val) voor te plaatsen bij particuliere adressen met 
boeken die ze zelf vullen en bijhouden. Voorstel maken hoe we dit gaan promoten. 
Vragen voor vergunningplicht. Reactie niet nodig als op particuliere grond staat.  
In gesprek met wethouder besloten niet nodig op particuliere grond op 3 dec. Joop 
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12. 3X Brede activiteiten voor de jeugd, instuif/workshops   Kees  

Jeugdhonk en instuif in de Buitengaander cursussen tabblad/ smartphone / computerles. 
Workshops voor handwerken, breien, tuinier en verhalen van vroeger vertellen voor 
schoolwerkstukken. (Hoe was het leven vroeger) Je kan ook denken aan het wapen van 
Westerhoven om daar in de samenwerking iets te gaan organiseren voor de jeugd. Moet 
eigenlijk uit de jeugd in de moeilijke leeftijd zelf komen. Maar denk eens aan de jeugd die nu 
11 of 10 jaar zijn en start daar een traject mee wat ze leuk vinden. Dan begin je met binding 
en organiseren van leuke geschikte ontspanningsdoelen voor die groep. Kijken of de 
jeugdbrandweer een mogelijk biedt om die voor onze jeugd binnen te halen.   

Kees neemt een initiatief om dit te onderzoeken. 
 

Evaluatie: 
Er zijn punten genoemd die samen te voegen zijn tot een groot project.  
Analyse maken welke voorstellen die groot zijn en vragen om een projectmatige 
aanpak en er zijn ook voorstellen die als laag fruit te betitelen zijn. Snel te realiseren 
en weinig kosten. Ook kunnen we kijken of er andere organisaties zijn die wij in 
kunnen inschakelen om te helpen organiseren en/of realiseren.  
In de bijlage is een overzicht te lezen die richtlijnen probeert aan te geven hoe we de 
acties in kunnen zetten.  
  
 

➢ Jaarplanning dorpsraad Westerhoven 2021     zie bijlage 
De jaarplanning wordt toegelicht de datums zijn nu altijd gepland op de eerst dinsdag 
van de maand. Niet iedereen kan op dinsdag aanwezig zijn. We kunnen kijken of er 
ook een andere dag in de week een vergadering te organiseren is. We gaan 
inventariseren wie wanneer kan en desnoods bepalen op welke dag de volgende 
vergadering kan gaan plaatsvinden doordat dan de meeste leden dan aanwezig 
kunnen zijn. 
 
 

Vaste agendapunten 
5. Dorpsondersteuner      Helma van Gerven 
Sinterklaas inhalen was leuk georganiseerd complimenten    
Huis bezoeken afgelegd ivm WMO vragen, As zaterdag nieuwe project dorpsraad en 
WEsterhoven er komen pieten presentjes afgeven voor inwoners die ouder zijn dan 80 jaar 
en op 29 december lichtpuntjes brengen van knutselwerkjes die door de schooljeugd zijn 
gemaakt ook voor diezelfde inwoners. Boek Westerhoven in corona tijd komt eraan    
Informatie binnengekomen over een Symposium binnengekomen voor eenzaamheid in  
December is bekend. 
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6.  Penningmeester financiële update.     Frank ter Heijden 
Laatste officiële bijdrage in de dorpsraad. Geen bijzonderheden alle uitgaven lopen iets 
boven budget maar er is voldoende geld ik kas. 
In jan 2021 volgt de financiële verantwoording van 2020. Wie neemt het over? 
Er wordt Frank een presentje overhandigd voor zijn bijdrage als penningmeester van de 
dorpsraad in de afgelopen 3 jaren. Al opvolger is de vraag gesteld aan Ivo. Hij bevestigt dat 
hij in gesprek gaat met Frank om te bespreken om het penningmeesterschap over te nemen. 
  
7. Website dorpsraad actualiteit.      Joop Kock 
Aanvulling van informatie, heemkunde,  DR-agenda en notulen, nieuwe projecten die nu 
actueel zijn er op geplaatst. Proberen de website zo actueel mogelijk te maken en te 
houden. Als er ideeën of voorstellen zijn om te plaatsen op de website geef het aan. 
Nieuwswaardig is leuk en trekt ook lezers. Ook in de canon zijn nog niet alle onderdelen 
voorzien van informatie. Hiervoor een aantal vragen uitgezet voor reactie. 
  
8) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven          Allen 

10) Sluiting.                                        

 
Voor akkoord: 
 

 
 
A.H.L.G. Bone 

Met opmerkingen [JK1]:  


