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

Afwezig: Ruud Schrijvers en Frank ter Heijden    Dorpsraad 

  Helma van Gerven       Dorpsondersteuner 

  Externe deelnemers/toehoorders.    Naam/namen 

2. Notulen vorig overleg d.d. 03 12 2019     Goed gekeurd. 
    Notulen vorig overleg d.d. 12 11 2019     Goed gekeurd. 
    Notulen vorig overleg d.d. 01 10 2019      Goed gekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d. 14 01 2020     Goed gekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.  

➢ Terugkoppeling dorpsraden overleg van 13 november, Veco 
Geen verdere informatie 

➢ Bende betoeterd carnavalswagen bouwers    zie mail Helma 16 nov 
Misverstand met communicatie ze zijn toch aan het bouwen bij Schellens. 

 
➢ 3 december overleg koffieleuters en carnavalswagen bouwers 

Geen informatie geen agenda ontvangen is vanavond. 
➢ Nieuwe Opperman 2020.  1x ontvangen oproep in Eyckelberg 4/12 vraag Frank Claas  

 
➢ VVD uitgenodigd via Manon nog geen reactie ontvangen 

Geen reactie meer ontvangen van de VVD-fractie op onze uitnodiging. 
 

➢ Website beheerde Jansen nieuwe voor zoeken, VZ vraagt na bij contactpersoon 
Geen nieuwe informatie ontvangen. Wel en toevoeging mail gestuurd de Fa Jansen 
nav uitstel offerte tot 7 januari.  

 Beste heer Jansen  
Wij zijn nog niet tot een besluit gekomen. Het spijt mij dat het zolang moet duren. 
Het eerstvolgend overleg is op 14 januari, wij hebben nog wel twee vragen. 
Wat kunnen we verwachten zoals u aan geeft in een nieuwe offerte. 
Tweede vraag wat als we geen besluit kunnen nemen, wat zijn dan de consequenties 
voor onze website. 

 
➢ Plaatsing vlaggenmasten Ruud vraagt erna voor levering. 

Contactpersoon is met pensioen gegaan. Wachten op verdere initiatieven 
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➢ Kerkbestuur gesproken dacht dat er geen bezwaren waren maar vraagt het na.  
Kerkbestuur heeft geen probleem met openstelling maar wel zorgen voor toezicht bij 
openstelling  

 
➢ Hartwijzer, met Marcel Gladdines besproken komt nog met voorstel.  

Dat hartwijzer via de dorpsraad gaat lopen is akkoord, Helma neemt het voorstel als 
contact binnen hartwijzer lid te worden van de dorpsraad. 
Frank en Ruud worden i.v.m. dit voorstel nog voor formele goedkeuring nog in 
betrokken. Helma zorgt voor een cc van haar paspoort voor aanmelding bij KvK.   
Wel letten op het privacy beleid (AVG) van de dorpsraad opnemen in de website.  
 

➢ Lidmaatschap kleine kernen per 1 jan 2010 a € 40= jaar aanvragen in jan 2020 ? 
Frank neemt het op zich dat wij worden aangemeld bij de kleine Kernen. 

 
➢ VVN-artikel ontvangen en door gestuurd naar de Mik Mak op zijn verzoek. Zie bijlage 

Geen reactie meer ontvangen. 
 

➢ Verslag AED-werkgroepen           zie bijlage  
Overleg gehad Saskia Schellens heeft de buitenkast opgehaald, voor de Beeken.  

 Inmiddels 12 AED kasten in Westerhoven met volledige dekking binnen 6 minuten. 
 

➢ Gemeentegids Logo laten verwijderen en tekst alleen is kosteloos.  Afgewerkt  
 

➢ Factuur gehad van contactpersoon van de website zoals besloten in 2018 naar Frank 
gestuurd voor betaling. 
 

➢ Helma heeft factuur gehad van samen koken samen eten wordt betaald via potje van 
dorpsondersteuner. 
 

4b  Behandelende punten. 
➢ Vaststelling Vergaderdatums 2020 dorpsraad 

7-jan,4-feb, 3-maart, 7-april, 12-mei, 2-juni, 7-juli, 1-sept, 6-okt, 3-nov, 1-dec. 
Wijziging; 7 jan wordt 14 jan en 3 maart wordt 10 maart 
 Algemene jaarvergadering Dorpsraad- inwoners W ’hoven 21 april of 17 november  

 Keuze wordt 17 november. 
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➢ VECO n.a.v. gesprek met Stef 
Open afspraak is geen basis voor een gesprek met Gust. Of de gemeente zegt toe 
alles te willen betalen zoals een mediator en het gesprek te willen initiëren anders is 
een gesprek met Gust lastig te voeren. Ad verzoek nog een keer met Stef contact 
opnemen voor de bekostiging. 
RIVM heeft nog een meting gedaan maar heeft geen afwijkingen opgeleverd. 
 

    
Vaste agendapunten 
5. Dorpsondersteuner activiteiten  

➢ Met het zoeken naar vrijwilligers is de basis om elke week samen koken en samen 
eten te kunnen realiseren. De deelnemers willen wel de extra kosten bijdragen die dit 
vraagt. Afwachten op de reactie van de contactpersonen. 

➢ Er zijn 13 mensen aangegeven voor een extraatje aan de diaconie groep.  
Krachten bundelen met KBO en Dorpsondersteuner.  

   
6.  Penningmeester financiële update. 
 Niet aanwezig 
 
7. Website dorpsraad actualiteit. 
 Contract met lansen verder bespreken. Contract afgelopen a € 145= 

Andere mogelijkheden Helma doet het Privé met online en  
Wij Westerhoven met We Provide. 

 

8) Actielijst.     Bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

   Besproken  

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven          Allen 

   Besproken. 

10) Sluiting.                                        

Voor akkoord : 

 
A.H.L.G. Bone  voorzitter 


