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 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur digitale meeting via teems 
 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen:  

Ad, Ruud, Ivo, Karin, Elise, Marieke, Kees en Joop       Dorpsraad 

Afwezig: Willeke en Frans     

Externe deelnemers/toehoorders.     Naam/namen 

2. Notulen vorig overleg d.d. 02 december2020    Goedgekeurd.  
3. Goedkeuring agenda d.d.  11 februari 2021   Goedgekeurd. 
  
4. Agendapunten in dit overleg.       Allen 

➢ Opzet vergadering; Financiële update en dorpsondersteuner 1 maal per kwartaal.  
Agendapunt wordt door de vergadering aangenomen. 

➢ Moderator over Content brief FB.        
Het schrijven van Frank Claas is een gevolg van het lezen van de oktober notulen 
2020. Daar las hij dat wij willen werken aan het weer in eigen beheer menen van FB-
pagina. Met hem was afgesproken dat hij voor de time-being het FB-account van de 
dorpsraad van nieuws wilde blijven voor zien tot dat er een andere oplossing voor 
gevonden zou zijn in de nieuwe dorpsraad. Er is contact gezocht met hem en in een 
gesprek is het opgehelderd. Tot nadere afspraak blijft hij FB-correspondent. Wel 
heeft hij een voorstel op papier gezet om eea goed af te stemmen.              

➢ Verzoek gem. om betrokken te worden bij het benoemen nieuwe straatnamen. 
Het agendapunt werd ingehaald door de gemeente zelf. Er is in een mail gevraagd of 
wij mee willen denken met de Stichting Eicha over nieuwe straatnamen in ons dorp.  
                     Wat door ons is toegezegd.  

➢ Banner van Dorpstraat voor promotie doeleinden.     
Wordt gebruikt bij speciale evenementen en is akkoord. 

➢ Uitwerken digitaal vergaderen, wanneer, waarover, waarom en welke methode. 
Dit is inmiddels ingezet.      Wordt verder uitgewerkt.  

➢ Wanneer gebruiken wij WhatsApp als communicatiemiddel binnen de dorpsraad. 
              Komt terug in de volgende vergadering.      Agenderen 

➢ AGV (Algemene gegevens verordening) voor de website. 
Is akkoord kan op de website geplaats worden.   Actie secretaris 

➢ Zoom bijeenkomst “Samen ouder worden”   
Pilot deelnemer zijn de dorpsraden Weebosch, Hof en Luyksgestel het is een 
promotieonderzoek met de duur van 4 jaar.    Agenderen 
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4b Behandelende punten. 

 
➢ Opperman 2020 toekenning, criteria gehanteerd door adviescommissie  “De Mouw” 

De adviescommissie heeft uit een 3 tal personen een er van voorgedragen als 
Opperman. 
Na een toelichting op de voordracht is er in de vergadering gestemd over de keuze 
uit de drie personen die waren genomineerd. Dit na een opsommen van de 
omschrijvingen van verdienstelijkheden van de genomineerden. Er werd met 
algemene stemmen de keuze gemaakt voor een kandidaat die al een Kon. 
Onderscheiding had ontvangen en daarom uitgesloten was van een voordracht door 
de adviescommissie. De dorpsraadleden vinden dat een kon. Onderscheiding niet een 
belemmering mag zijn maar wil met het beoordelen meer richting de geleverde 
prestaties “zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor 
Westerhoven” laten leiden voor een keuze. 
Verder werd aangenomen dat de ontvangen Kon. onderscheiding geen rol meer mag 
spelen in de criteria voor de beoordeling van een voorgedragen Opperman. 
Ook is besloten dit met de commissie te gaan bespreken om onze wensen toe te 
lichten tav de criteria over een afwijzing ivm een Kon. onderschrijving of een 
kerkelijke onderscheiding of bijdrage heeft geleverd in de plaatselijke politiek wat 
ook voor de gemeenschap waarde heeft en veel vrijwilligerswerk is zich heeft. 
                 Gesprek met commissie plannen 
In een volgend overleg criteria opstellen waar mee de commissie geholpen wordt bij 
het maken van een keuze voor de best gekwalificeerde kandidaat.  Agenderen 
 

➢ Afsluiting Zandstraat/Varkensakker N397 door de gemeente Bergeijk   
De gemeente gaat zich toch nog inzetten voor een oplossing mbt tot de afsluiting van 
de Zandstraat/Varkensakker wat inwoners van Westerhoven de toegang tot het 
bosgebied bij Braambos en Riethoven nu bemoeilijkt. Binnen een paar weken uitslag. 
 

➢ Externe communicatie Dorpsraad t.w. FB-brief van Frank, website DR, Mik Mak, ED, 
Weekbladen. 
Wordt doorgeschoven naar het volgende overleg.     Agenderen 
  

➢ Voorstellen/uitwerking DNA-plannen.      
o Behoefte onderzoek afhaal- distributie- servicepunt en de koffie hoek in de 

Buitengaander Willeke. 
Goede opzet goed uitgewerkt maar Willeke heeft even alles on holt gezet. 
Komen er later op terug.  Het voorstel van Willeke wordt als bijlage van deze 
notulen op de mail gezet.  
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o Plaatsing boekenhuisje Joop  
Gemaakt door Piet Adriaans bijnaam (pietje Val) deze is gratis de volgende 
kost € 50= 
Boekenhuisje van de dorpsraad mag geplaatst worden op de voorgestelde 
locatie bij de Buitengaander. Vergunning is niet nodig het huisje wordt 
gedoogd. Ad neemt hierover contact op met het bestuur van de 
Buitengaander en het ICT-bedrijf Get Praut om weerstand over de plaatsing te 
voorkomen.         Actie VZ 
 
De hoogte van het hokje moet naar boven en kan dmv een stalen buis in de 
grond en daarop wel op de juiste hoogte kan worden gezet. 
Foto van Ivo huisje bij de Nettorama biedt meer mogelijkheden tot het 
plaatsen van meerdere spullen zoals spelletjes of puzzels en boeken. 
Dit kan later altijd nog worden aangepast als er belangstelling komt van de 
buurtverenigingen die aangeschreven worden om zo een boekenhuisje te 
willen plaatsen bij een van de leden in die buurt. Er ontstaat dan meer 
spreiding van de huisjes in Westerhoven.  

    
5) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven                     Allen 

   ivm de tijd niet besproken.    

6) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven          Allen 

   ivm de tijd niet besproken.  

 Sluiting.                                        

 

 
Ad Bone voorzitter 


