Notulen D.d. 14 januari 2020

Vergadering Dorpsraad Westerhoven.

Aanvang 19.30 uur in de Buitengaander.

1 Opening en welkom.
Aanwezigen: Ad Bone, Frank ter Heijden, Ruud Schrijvers en Joop Kock
Afwezig:

Dorpsraad

Helma van Gerven
Externe deelnemers/toehoorders.

2) Notulen vorig overleg d.d.
Notulen vorig overleg d.d.
Notulen vorig overleg d.d.
3) Goedkeuring agenda d.d.

03 december 2019
12 november 2019
08 oktober 2019
14 januari 2020

Naam/namen

goedkeuring
goedkeuring
goedkeuring
goedkeuring

Akkoord
Akkoord
Akkoord
2 toevoegingen

4. Agendapunten in dit overleg.
Allen
➢ Openstelling kerk in de vakantie, definitieve goedkeuring gehad van kerkbestuur.
Kerkbestuur is akkoord voor openstelling alleen met toezicht of een afscherming in
het portaal. Wel moeten wij contact zoeken met parochiebestuur,
Voor afstemming als zij er nog niets van af weten.
Agenda punt voor 4 februari hoe komen we aan vrijwilligers.
Actie VZ
➢ Uitnodiging waterschap de Dommel voor een informatief gesprek over een
gebiedsimpuls/LEADER-subsidie regeling.
Zie bijlage
Waterschap uitnodigen voor presentatie op 4 februari.
Actie Secr.
➢ Nieuwe offerte Jansen website
Zie bijlage
Gaan we niet mee akkoord. Andere provider zoeken mogelijk via WIJ zij gaan
naar We Provide en naast ons is Get Proud die ons kan helpen. Actie Sigrid
➢ Reacties op verslag gemeenschappelijke dorpsraden 13 nov.
Zie bijlage
Geen opmerkingen wel is het overleg in 2020 uitgenodigd om in
Westerhoven te komen vergaderen.
Actie VZ
➢ Begroting samen koken samen eten van Helma
Zie bijlage
Helma is akkoord kosten uit haar budget er zijn inmiddels 18 deelnemers.
In dit jaar zijn de kosten op de begroting van de dorpsondersteuner aanwezig.
Volgend jaar weer bekijken.
Actie Helma/penm.
➢ Definitieve dorpsraad vergaderdatums 14 -jan,4-feb, 10 maart,
7-april, 12-mei, 2-juni, 7-juli, 1-sept, 6-okt, 3-nov, 1-dec.
Akkoord.
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➢ Dossier Veco
Dorpsraad heeft geprobeerd de partijen aan de tafel te krijgen voor overleg maar na
eerdere toezegging door Loveren is daarop teruggekomen. Dorpsraad stopt met
inspanningen om tot een oplossing te komen.
Afgehandeld.
Projecten overzicht opstellen voor op de website daarop aangeven dat wij hiervoor
inspanning hebben geleverd.
Mogelijk ook in de Mik Mak zeten zonder VECO
Actie secr.
➢ Lidmaatschap VKKNG
Veel positieve berichten van collega dorpsraden ontvangen.
Er wordt gevraagd een formulier in te vullen met namen en
tel. nrs. Bestuursleden.

Zie bijlage

Actie afgewerkt.

➢ Helma lid van de dorpsraad per 1- 1- 2020
Iedereen is akkoord, melding wordt gestuurd naar de KvK

Actie Secr.

➢ Algemene ledenverg. Promotie Bergeijk
Ter info aangenomen

Zie bijlage
Afgewerkt

➢ Bijeenkomst, na open gesprek, extern bij Woest op 31 januari

Afgewerkt

➢ Presentatie DNA-profiel 28 januari gem. huis 19.30 uur wie vertegenwoordigen ons.
Ad en Helma gaan ernaartoe mogelijk ook Frank
Actie Secr.
Let ook dat we de oude kerk fundering aan de N397 meenemen er loopt een
wandelpad naar toe, is van cultuurhistorische waarde. Als we nog een paar jaar
wachten is dat verdwenen. via Jacques van Veldhoven informatie.
➢ Mail van Roos Verhoeven
Zie bijlage
Verzoek om de Loverensedijk beter berijdbaar te maken voor fietsers van
Steenovens, Hoeverstraat en Braambos.
Contact opnemen met de gemeente over het verzoek.
Actie Secr.
Nieuwe agendapunten ter vergadering
➢ Albert Renders, veilig verkeer initiatief in Bergeijk,
Na het overleg contact zoeken in de bar van de Buitengaander hij is dar aanwezig.
Hij is betrokken bij de verkeersomleiding voor de schoolgaande fietsers naar
Valkenswaard voor de gemeente en Boskalis.
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Doelstelling proberen om met hem samen te werken.
➢ Vlaggenmasten.
Aanhouden moeten we in de belangstelling houden misschien zelf aanschaffen.
Vaste agendapunten
➢ Overleg politiek visie 2030 1) presentatie opstellen en 2) datum vaststellen.
Gemeenteraadsleden voor half februari uitnodigen. via datumprikker.
Op 4 feb op de agenda zetten ter voorbereiding.
Actie secr.
➢ Hoe kijken we naar de nieuwe stichting voor alle verenigingen in Westerhoven.
Mail naar Frank Claas sturen voor een uitnodiging en toelichting in de Dorpsraad.
Wat zijn de verschillen naar de gemeente toe tussen wij als dorpsraad en de nieuwe
stichting. Taken en bevoegdheden jaarplan ed. en wat kunnen we voor elkaar
betekenen.
5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten
Niet behandeld.

H van G

6. Penningmeester financiële update.
Frank ter Heijden
De jaarstukken 2019 worden doorgenomen en toegelicht door de penningmeester.
Gestelde vragen worden beantwoord en de vergadering is tevreden met de uitleg.
De voorzitter en secretaris tekenen ter goedkeuring voor de financiële jaarstukken
over 2019. De Penningmeester wordt gedechargeerd.
7. Website dorpsraad actualiteit.

Secr.

Zoeken naar andere provider voor onze website.
8) Actielijst.

Bespreken prioriteiten aangeven

Allen

Niet besproken
9) Besluitenlijst.

Afgewerkte items aangeven

Allen

Niet besproken10) Sluiting.

PS 4 feb om 19.00 uur beginnen indien nodig ter voorbereiding voor de politiek.
Voor akkoord:

A.H.L.G. Bone
Voorzitter
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