Notulen D.d. 06 oktober 2020 Concept

Vergadering Dorpsraad Westerhoven.

Aanvang 19.30 uur in de Buitengaander.

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

Dorpsraad

Afwezig:
Externe deelnemers/toehoorders.

Yvon van Beek VVN Bergeijk

2. Notulen vorig overleg d.d. 00 10 2020
3. Goedkeuring agenda d.d. 03 11 2020

Ter goedkeuring, volgend overleg.
Akkoord voor goedkeuring

4. Agendapunten in dit overleg.
➢ Korte mededelingen. (Vraag kan een agendapunt worden of direct afhandelen)
➢ In de vergadering vertelt VVN Bergeijk Yvon van Beek over de ontwikkelingen.
Yvon geeft uitleg aan de activiteiten van de Veilig verkeer Nederland afdeling Bergeijk in
oprichting. Op een na (dorp Bergeijk) zijn alle kernen voorzien van een
vertegenwoordiger. Voor Westerhoven is dat Yvon woonachtig aan de Provincialeweg.
Albert Renders is enige tijd geleden in de dorpsraad geweest met zijn voorstel een
subafdeling te maken van VVN in de gemeente Bergeijk. In November treden de
vertegenwoordigers in het openbaar.
Acties die de komende tijd gaan spelen zijn de dodehoek spiegel het praktisch
verkeersexamen. En de omlegging van het fietspad naar Valkenswaard door Boskalis
i.v.m. de werkzaamheden voor de N69. Mn de openbare verlichting langs het fietspad
ook komt er via Boskalis een beloning voor het gedrag van de schooljeugd.
Ook komt er volgend jaar een actie met ZSC en VV Riethoven voetballers over het rijden
met alcohol op. Met een simulator kunnen ze dat zelf ervaren rijden met of zonder
alcohol achter het stuur. Dan auto gebruik door ouderen en het nieuwe fietsen elektrisch
rijden.
In de Mik Mak komen ze er laten op terug met informatie en ook via een Website VVN
Bergeijk. Er is een overleg tussen de vertegenwoordigers en de vraag is of de notulen
daarvan naar de dorpsraad gestuurd kan worden. Wel stuurt ze alvast de jaarplanning
aan ons toe.
Er komt een meldpunt waar vragen en knelpunten over verkeer en veiligheid
aangegeven kan worden.
De nieuwe duo fiets met zitplaatsen naast elkaar kan meegenomen worden in het
nieuwe fietsen plan. Op 14 oktober is er via aanmelding bij de gemeente een presentatie
over alcohol gebruik die bijgewoond kan worden.
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➢ Begroting voorstel Helma samen koken.
Met het voorstel zoals opgesteld voor de financiering van “samen koken samen eten”
gaat de vergadering mee akkoord.
Actie Penm. Zorgt overmaken bijdrage.
➢ Gesprek VCW, Wij Westerhoven, dorpsraad en Hoefzicht PP
Er volgt een presentatie van de sheets die werden getoond op de bijeenkomst van
09 september.
De inhoud en doelstellingen van de VCW gaf veel discussie in onze vergadering.
Het stukje communicatie uitwisseling van activiteiten kan voordelen geven maar daar
hoef je geen nieuwe bestuurslaag voor op te richten. Ook de financiële paragraaf riep
vragen op. Wij vonden dat er eerst onderzocht moet worden waar
samenwerkingsmogelijkheden zijn en dan later pas de financiële middelen bekijken hoe
dat voor een eventuele besparing van kosten kan opleveren en niet op voorhand een
onderdeel moet zijn voor een betere functionering van de verenigingen in Westerhoven.
We besluiten dat de dorpsraad niet gaat deelnemen aan de volgende bijeenkomst op 27
oktober. Wij zullen ons afmelden en later erop terugkomen of we in 2021 weer of niet
meer gaan aansluiten.
Brief opstellen en naar de vereniging CW sturen. Voorstel opstellen en rondsturen dan
pas versturen.
Actie Secr.
➢ Opening Ganzenbroek 8 oktober
As donderdag een besloten opening van het ommetje Ganzenbroek. Gevolgd door een
rondwandeling. De voorzitter en Secretaris gaan ernaartoe.
➢ Verslag gesprek m.b.t. euro circuit 16 september
Het verslag wordt ter kennisneming aangenomen.

Verder geen actie.

➢ Verslag gesprek convenant dorpsraden 27 sep naar de raad
Het nieuwe convenant wordt gesproken. Er zijn amendementen op het concept geleverd
door de leden van de dorpsraden. De laatste versie waar de dorpsraden hun akkoord aan
konden geven wordt nu in B&W besproken. Na goedkeuring zal eea bekrachtigd worden
door de gemeenteraad.
➢ Raboclub support deelname aangemeld vanaf 5 oktober stemmen de leden.
Neem dit mee in gesprekken met de Rabobankleden die je kent om te laten stemmen op
de Dorpsraad Westerhoven.
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➢ FB terug halen naar de DR
voorstel ter vergadering
Facebook dorpsraad wordt nu door Frank Claas gevuld met informatie. Ik denk dat het
duidelijker wordt als wij zelf weer de moderator worden van informatie die op FB wordt
geplaatst. Mogelijk dat er bij de nieuwe kandidaten voor dorpsraadleden een persoon bij
aanwezig is die dat op zich wil nemen.
Actie
secr. Introductie avond organiseren op 20 oktober in de Buitengaander.
➢ Eindelijk een manier om Zwerfafval efficiënt te verzamelen
Er is een app ontwikkeld die een route kan vastleggen waar zwerfafval wordt opgeruimd.
Bericht op de website zetten samen met de flyer. Waar laten we het opgehaalde
zwerfvuil contact op nemen met de gemeente.
Actie secr.
➢ Gezamenlijke bijeenkomst Dorsraden, Kernraden en Stichtingen
Gevraagd wordt of er genoeg agendapunten zijn voor een volgend overleg wat gaat
plaatsvinden in Westerhoven. Wij reageren naar Wilhelmien dat er op de notulen van de
vorige keer nov. 2019 al een aantal belangrijke agendapunten opgevoerd zijn. Actie secr.

Vaste agendapunten
5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten.
Helma van Gerven
Nu het voorstel om Hartwijzer activiteiten niet door te zetten is besproken of de
dorpsondersteuner, om die reden als lid van de dorpsraad werd benoemd, nu nog wel zinvol
is. De onafhankelijke rol en takenpakket van de dorpsondersteuner, wel onder de
verantwoordelijkheid van de Dorpsraad, is belangrijk. De keuze van de combinatie had een
directe reden om hartwijzer te kunnen uitrollen.
Er wordt afgesproken dat het lidmaatschap van de dorpsondersteuner per i januari 2021
wordt beëindigd. Haar taken als dorpsondersteuner blijft ze uitvoeren als de gemeente de
huidige werkwijze blijft hanteren. En de financiële middelen hiervoor blijven, naar wij hopen,
beschikbaar stellen.
Actie secr.
Babbeltruc in Westerhoven, mogelijk om na contact met de politie een actie op zetten door
middel van flyers oid. Verder huisbezoeken aan het doen in deze Covid-19 periode..
6. Penningmeester financiële update.
Frank ter Heijden
Tot nu toe geen bijzonderheden de budgetten worden niet overschreden.
7. Website dorpsraad actualiteit.
Joop Kock
Na de nieuwe lay-out moet de informatie weer worden aangevuld. Moet daar tijd voor
vrijmaken, nieuwe teksten worden nu snel op de site gezet.
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8) Actielijst.

Bespreken prioriteiten aangeven

Allen

Volgend overleg subsidie voor de DNA bespreken en keuze maken.
Boomplantdag gaat die nog komen. Contact met school opnemen of Wilhelmien.

9) Besluitenlijst.

Afgewerkte items aangeven
Subsidie voor samen eten samen koken opnemen.

Actie secr.

Doorgenomen.

Besluit tot de aanschaf van een banner van de dorpsraad voor promotie doeleinden.
10) Sluiting.

