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 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.00 uur in de Buitengaander. 
 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen: Ad Bone, Frank ter Heijden, Ruud Schrijvers en Joop Kock          Dorpsraad  

  Helma van Gerven       Dorpsondersteuner 

  Externe deelnemers/toehoorders.    Naam/namen 

2. Notulen vorig overleg d.d. 08 10 2019       Nog uitwerken  
3. Goedkeuring agenda d.d.  12 november 2019    Goed gekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.  

➢ Op bezoek bij de Burgemeester, bespreek punten. Onze visie toelichten, 
wagenbouwers, woningbouw, De Kroon, teleurstellende trajecten starterswoningen 
en veiligheid dorpstraat, plaquette opperman,  evaluatie en reacties? 
antw. Samenvattend goed dat we er geweest zijn we kunnen er nog voordeel mee 
bereiken. 

 
➢ Uitnodiging gezamenlijk overleg dorps- en kernraden    zie mail 1 

Ad gaat er morgen heen zijn er nog punten die hij mee moet nemen? 
antw. Punt samenwerking tussen de dorpsraden mogelijk interessant. Onze mening 
wij nemen als er behoefte is zelf wel contact op met het betreffende dorpsraadslid. 

 
➢ Over zon en wind in De Kempen Wat doen we er mee    zie website 2 

Aanleiding is de presentatie om zonnepanelen op het dak van Huub Smolders te 
plaatsen voor inwoners in de postcode die daar voor geen dak heeft geschikt heeft 

Wij doen er verder niets mee. 
 

➢ Stukje schrijven voor in de mikmak maandelijkse uitgave 
De vergadering gaat er mee akkoord. Deze maand Ad, Frank is de volgende en dan 
Ruud. Ook Helma zal met een stukje komen om de mik mak te vinden.  

Besluit Vergadering 
 

➢ Jansen internetservice plan spam,   zie mail 17.08 zie mail nieuw voorstel 3 
Kosten zijn erg hoog en kan het ook op een andere manier, Ad kent een persoon en 
zal dit bij hem navragen. De spam rondzending is gestopt. Dus even nog geen reactie 
nemen. Eerst het nut en noodzaak er van boven halen. Ben C ook navragen 
         Actie VZ en Secr. 
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➢ Stand van zaken klankbordgroep ontwerpmaatregelen fietspaden Broekhovenseweg, 

Schoolstraat en Dorpstraat      zie mail 4 
Ter kennisgeving aangenomen. 
 

➢  Project vlaggenmasten dorpstraat    zie bijlage 5 
Gedachte plaatsing vlaggenmasten voor de muur van het kerkhof. Ruud geeft aan dat 
zijn vader eerst bij de gemeente opneemt of de masten op de gemeentewerf 
hiervoor gebruikt kunnen worden.     Actie RS 
Nu nog actie van het kerkbestuur over de openingstelling van de kerk in de 
vakantieperiode.      Actie secr. 
 

➢ Agenda 6min-werkgroep, vraag deelnemen onder de stichting van de dorpsraad 
We kunnen een lid van de AED-werkgroep in onze dorpsraad op nemen met de 
verantwoordelijkheid voor die werkroep activiteiten.   
Navragen bij de KvK of dat tot de mogelijkheden behoord.   Actie Secr. 
 

➢ Uitnodiging start bijeenkomst kempisch sport- en beweegakkoord.                                     
Start op maandag 9 december: doet u ook mee?  Zie bijlage 6 

`       Actie: geen deelnemer 
 

➢ Het creëren van duurzaam en vitale ontmoetingsplaatsen Sam v Aalst, Sports2play 
Uitnodiging klankbordgroep speel en beweegbeleid 19 november ’19  
ivm ommetje rond Westerhoven te voorzien met sportelementen 
Laatste nieuws kempisch sport -en beweegakkoord uitnodiging 9 december zie mail 7 
Voorstel uitstel tot duidelijker wordt hoe dit gaat verder gaat lopen. Actie naar Sam. 
 

➢ Wagenbouwers bijeenkomst 3 dec      zie bijlage 8  
Frank Claas informeren over het bezoek van de dorpsraad bij de burgemeester. 
Bouwruimte financieel zelf bijeenbrengen (Luyksgestel heeft 100K opgehaald) en zij 
helpen dan mee met de( tijdelijke) vergunning. Ook met het bouwen van kleinere 
wagens kunnen deze weer rijden door de beukenlaan. Dat geeft weer minder hoge 
bouwplaatsen die er nodig zijn.     Actie Secr. 

 
➢ Project Digitale Veerkracht  agendapunt 13 11   zie mail 9 

Behandeld bij DO 
 

➢ Workshop signalering ouderen      zie mail 10 
                                Behandeld bij DO 

 
➢ Mail ben Cornelis. Daar zijn we niet voor reactie naar Ben geven op mail. Actie secr. 
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➢ Afsluiten 2019 dorpsraad liefst in december afsprakenplanner uitsturen. Actie secr. 
 
 Agenda van 6 oktober wat is er afgesproken tav deze punten 
 

➢ Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant € 40, = zie mail   
PS Digitale zorgkrant positief beoordeeld door Helma  bijlage 11 
De digitale zorgkrant vond Helma interessant om daar om toch lid van te worden van 
de kleine kernen vereniging. De vergadering gaat nu wel akkoord met een jaar ons 
aan te melden voor deze vereniging na dat jaar zien we wel verder.   Actie secr. 

 
 

➢ Plukroute Westerhoven      zie mail okt. 
Merel bedankt voor het idee maar verder geen actie nemen.  

Haar al geïnformeerd. 
 

➢ Hoeverstraat-Zandstraat renovatie 14 oktober 
Loopt goed zijn nu begonnen. Was een mooie presentatie  

De VZ en de Penm. Zijn bij de presentatie aanwezig geweest. 
 

➢ Bezoek Albert Renders verkeer coördinator van 1/8 oktober  
Iets anders dan gedacht Albert was een vrijwilliger die iets wil opzetten in de 
gemeente Bergeijk zodat er over een aantal jaren meer kennis is om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Hij ging nog een voorstel maken hoe hij dit op wil 
gaan zetten.      Stuk wordt naar het secr. gestuurd.  

 
 

➢ 4b Behandelende punten.  
Benadering politiek voor onze toekomst CDA, GL/PvdA en LPB hebben dit al 
toegezegd. De VVD nog benaderen Datum afspreken en partijen uitnodigen.   
Datum op een dinsdag in de tweede week van december. 17 december komt uit
  

 
➢ Veco verslag Ruud – Irma     Hoe verder? 

Ad gaat mogen naar de vergadering waar Stef ook bij zal zijn. En daar het voorstel van 
de dorpsraad over een mediator te laten helpen. Dan bij Gust navragen of hij mee wil 
gaan. En wie gaat dat betalen.    Afwachten uitslag VZ in gesprek. 
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Vaste agendapunten 
5. Dorpsondersteuner activiteiten  
AED-werkgroep, Bij Huub is de AED ingenomen en de bewoners van de nieuwe locatie op de 
Hei hebben, de kosten voor een buitenkast hebben zelf bij elkaar gelegd. Er zijn filmpjes op 
genomen waar ze allemaal hangen ook wordt er informatie op gezet hoe hier er mee om te 
gaan. Alle werkgroepen uit Bergeijk zijn bij elkaar geweest en ieder is op zijn manier er mee 
bezig. 
Hartslag Nu vraagt of je er partner van wil worden. Dan krijg je meer informatie zoals wie is 
geoefend wie zij 
n erbij gekomen. Dat gaat alleen maar als ze onder aan stichting vallen. Nu is de vraag is het 
mogelijk dat de dorpsraad zich hiervoor wil inzetten er het onder haar hoede wil nemen. 
Punt komt later op de agenda en wordt dan behandeld. 
 
Stukje voor op de website on hoe kan ik met de contactpersoon in contact komen. De 
secretaris stuurt informatie toe NAW en informeert ook de contactpersoon dat er een vraag 
komt van Helma        Actie secretaris 
 
Met Joan Bruns contact geweest over de groep samen koken en samen eten. Er is een vraag 
gekomen om dat ieder week te doen maar hoefzicht wil daar voor niets van de prijs afdoen. 
Dus dan wordt het nogal kostbaar omdat allemaal uit het potje van de dorpsondersteuner te 
moeten betalen.  Het zou kunnen dat als er een euro meer gevraagd kan worden aan de 
deelnemers dan is de helft van de huur alweer gedekt. Nu zijn er al 15 deelnemers en met 8 
stuks begonnen. Vraag om een begroting op te stellen om te zien waar de kosten zitten en 
waar er tekorten in komen. 
We staan er niet afwijzend tegen over maar wachten op de begroting en het verhogen van 
de bijdrage of de deelnemers daar mee akkoord gaan. Aan de vrijwilligers moeten bereid zijn 
om daaraan mee te werken. En of er ook genoeg zijn.  
Verder op de brief van Ben C reageren waarom niet met Helma eerst contact opgenomen 
over deze kwestie.  
 
Project digitale veerkracht hoe staat het er mee. Is heel veel werk en of het meerwaarde 
heeft is niet duidelijk. Er worden al genoeg cursussen gehouden over deze onderwerpen. 
Workshop signalering ouderen waren twee personen komen luisteren de DO en nog een 
inwoner. Het was jammer dat de vrijwilligers niet waren uitgenodigd. Helma gaat eerst een 
rondje hulpverleners KBO, parochie enz. in het dorp om belangstellijn te vragen voor een 
nieuwe lezing. Het tijdstip is wel vreemd het kan beter in de avonduren plaats vinden. 
 
Nu bezig met verbinden en wordt al heel veel georganiseerd in Westerhoven. 
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6.  Penningmeester financiële update. 
      Verslag is rondgestuurd geen vragen rustig aan met de financiële middelen. 
  
7. Website dorpsraad actualiteit.    Behandeld zie punt Jansen.   Zie. Reactie  
 

 

8) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

   Niet besproken. 

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven          Allen 

   Niet besproken.  

10) Sluiting.           

 

 

X
Ad Bone

Voorzitter

                              

 
 


