Notulen D.d. 03 november 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

Dorpsraad

Afwezig: Helma van Gerven, Kees
Externe deelnemers/toehoorders. Karin, Yvo, Frans, Willeke, Marieke, Elise,

2. Notulen vorig overleg d.d. 01 09 en 06 10 2020
Goed gekeurd.
3. Goedkeuring agenda d.d. 3 november 2020
Goedgekeurd.
4. Agendapunten in dit overleg.
Allen
➢ Reactie op onze vragen aan Yvon van Beek VVN- Bergeijk
Vorige vergaderring is Yvon van Beek van VVN -Westerhoven in de vergadering
geweest en wij hadden haar enkele vragen mee laten nemen naar Albert Renders de
initiatienemer van deze organisatie VVN -Bergeijk. Een vraag was om de notulen van
hun overleg rond testuren naar de dorpen. Hij heeft daar afwijzend op geantwoord
de notulen zijn van hun organisatie en die wilde hij niet delen. Jammer een gemiste
kans vinden wij. Er zijn nu wel probleem punten die wij graag bij die club neer willen
leggen. Ad sprak onlangs Stan Schillemans Directeur van de Basisschool. Ikv de
veiligheid rond de school had hij grote ergernis. In het verleden is hij met de
gemeente Bergeijk bezig geweest een plan op te stellen, om de veiligheid van m.n.
het autoverkeer rond de school te verbeten, maar er gebeurt niets. Er zou toen over
eenrichtingverkeer in de dorpstraat gesproken zijn en dat er te hard wordt gereden
op de toegangswegen naar de school. Door het doorgaande verkeer maar ook zeker
door de ouders die parkeren om de kinderen naar school brengen. Op de
Weerderdijk zijn rubber bulten op de weg geplaatst waar tussen de fietser
oversteken dat is een goede oplossing om de snelheid van het verkeer af te remmen.
Graag toepassen in de Dorpstraat. De ouders zijn ook niet bereid een om “klaar over”
te organiseren om de veiligheid voor de school bij het oversteken te verbeten als
vrijwilligers. Er spelen nog twee risico punten dat is bij de oversteek t.o. de Neut en
ouders en of werknemers bij ASML die de afslag nemen naar de Heuvel om via
Riethoven naar hun werk te rijden.
Contact opnemen met yvon met het verzoek deze problematiek samen met school
en dorpsraad op te gaan lossen met de Gemeente Bergeijk.
Actie secr.
➢ Opening ommetje Ganzenbroek mooie promotieartikelen in de krant voor dorpsraad
Goed verlopen leuk pad mooie reclame voor Westerhoven en de dorpsraad. Ter
aanvulling zou er nog een vervolg aan gegeven kunnen worden om het Valentines
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wandelpad met een bewegwijzering over te laten lopen naar het Ganzebroek
wandelpad en dan verder naar Bergeijk en Luyksgestel.
➢ Verslag eurocircuit gesprek met gemeente Valkenswaard op 16 september.
Eurocircuit is als herrie circuit niet meer van deze tijd en toekomst niet meer past.
Diverse groeperingen met bezwaarschriften in die omgeving zijn gaan samenwerken
om meer gewicht in de schaal te leggen. Er is een vraag gesteld of de dorpsraad ook
wil meedoen in deze samenstelling. Wij hebben even die vraag niet beantwoordt
omdat wij niet weten of er bezwaren leven in Westerhoven over het circuit. Er is door
mij gevraagd aan de actiegroep, Loveren Provincialeweg Heijerstraat, die was
geformeerd tijdens de werkzaamheden aan deze weg , om te vragen of er sprake is
van overlast van het circuit maar daarvan nog geen reactie ontvangen.
➢ Gesprek Vereniging Collectief Westerhoven (VCW) op 27 oktober. In het eerste
overleg zijn Ad en Helma aanwezig geweest.
Wij hebben daar nu niet aan deelgenomen omdat wij onze tijd willen besteden aan
jullie, aspirant-leden, in te werken en daar genoeg ruimte voor vrij te maken.
VCW het betreft een nieuwe vereniging. Die samengesteld uit de besturen van de
Buitengaander en Hoefzicht. Zij willen zich profileren als een oplossing voor het
gebrek aan bestuurders en vrijwilligers bij verenigingen in Westerhoven.
4b Behandelende punten.
➢ Kennismaken aspirant dorpsraadleden.
Alle deelnemers stellen zich voor en geven aan dat ze graag geïnformeerd willen
worden wie en wat de dorpsraad betekend voor de inwoners in Westerhoven.
➢ Presentatie voorlopige uitslag enquête woningbehoefte.
Via een PP presentatie toont Ad de voorlopige uitslag van de bevindingen van de
enquête woonbehoeften ingevuld in de zomer die was rondgestuurd in de 800
woningen in Westerhoven als een papieren enquête. Er was ook een mogelijkheid
die digitaal in tevoren via een link op het internet. Student Merel van Fontys studeert
hier eind deze maand op af en ze zal daarna een presentatie verzorgen ook met een
stappenplan waar wij dan mee verder kunnen gaan binnen Westerhoven.
De slides werden door Ad becommentarieerd en worden rondgestuurd naar de
aanwezigen. Bij sommige slides werden al oplossingen gegenereerd, De tuin achter
Het Wapen en de zaal open te stellen voor een jeugdsoos.
➢ Keuze maken voor de DNA-subsidie regeling.
Er wordt afgesproken dat alle deelnemers de gegevens ontvangen via de mail om tot
een top 5 samenstelling te komen van hun idee van besteding voor de DNA gelden te
komen.
Actie secr.
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Geef je voorkeuren aan en kijk ook naar combinaties van opmerkingen die elkaar
versterken. Vraag in de vergadering, stel criteria/randvoorwaarden op, als
handleiding om richting te geven voor je gedachten. Er wordt afgesproken dat dit
wordt opgesteld.
Actie secr.
Stuur deze voor 22 november in een mail naar de dorpsraadmail. De secr. verzameld
de informatie en brengt deze samen in een overzicht met behoud van de naam
initiatiefnemer. In ons volgende overleg kunnen we dan proberen samen tot een
onderbouwde keuze kunnen komen.
Waarna we via een speciaal formulier van de gemeente de subsidie te kunnen gaan
aanvragen. Blijven de middelen beschikbaar ook voor in 2021 navragen. Actie secr.
➢ Mogelijke ontwikkel locaties in Westerhoven.
In een eerder overleg met de gemeente is gekeken waar er inbreiding of
nieuwbouwlocaties kunnen worden ontwikkeld. De gemeente wil niet ontwikkelen
dus we moeten het een handje helpen, door zelf maar op zoek te gaan.
Vaste agendapunten
5. Dorpsondersteuner en Hartwijzer activiteiten
Niet aanwezig dus geen informatie.

Helma van Gerven

6. Penningmeester financiële update.
Frank ter Heijden
Het financiële overzicht wordt door Frank toegelicht. Geen vragen.
Frank gaat ons aan het einde van het jaar verlaten. Hij stopt daardoor als Penm.
7. Website dorpsraad actualiteit.
Joop Kock
We willen dit graag meer onder de hoede van de dorpsraad terugbrengen. Frank
Claas de voormalige voorzitter zorgt nu voor informatie op Facebook van de
dorpsraad.
Er is ook een website en daar mag ook meer actuele informatie opgezet worden.
Die wordt nu bijgehouden door een externe vrijwilliger.
8) Actielijst.
9) Besluitenlijst.
10) Sluiting.

Ad Bone voorzitter.

Bespreken prioriteiten aangeven

Allen
Allen

