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 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur digitaal overleg. 

 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen: Ad, Ivo, Marieke, Elise, Kees, Joop        Dorpsraad 

Afwezig: Ruud, Frans 

Externe deelnemers/toehoorders.     Yvon van Beek VVN/bergeijk 

2 Notulen vorig overleg d.d.      11 02 2021                                             Goed gekeurd  
3. Goedkeuring agenda d.d.         04 03 2021                                         Goed gekeurd 
 

4. Agendapunten in dit overleg.  

• Korte mededelingen. (Vraag kan een agendapunt worden of direct afhandelen) 

• VVN Bergeijk Yvon van Beek  

Yvon geeft aan dat er binnenkort info komt voor de Mik Mak over de activiteiten van de 
samenwerking DR VVN  Rondom de basisschool en de kruising Provincialeweg Heuvel. Ze wil 
d.m.v. observeren onderzoeken wat er precies aan de hand is bij de oversteek van de 
provinciale weg v.w.b. voetgangers en fietsers maar ook de Dorpstraat en de 
schoolomgeving worden hierin betrokken. Elise en Ad willen bij de Provincialeweg wel 
meekijken. 
Actie Elise en Ad 
 1) Evaluatie Dorpsondersteuner gemeente                                                  
2) jaarprogramma Dorpsondersteuner                                                         
Samengevat gesprek met Kim vd Linden gemeente is akkoord, opmerking   jaarprogramma 
nu meer uitvoerend gericht meer de nadruk leggen over contact maken over knelpunten 
oplossen of bemiddelen om de verbindende schakel te zijn tussen vraag en aanbod op 
sociaal gebied. Meer structureel werken om oplossingen te zoeken voor inwoners en 
meetbaar maken wat het resultaat is van de inspanningen.  
Aan haar vragen hoe het loopt wat kan beter en wat moet anders. Actie VZ secr. 
  

  3) Laadpalen beleid Bergeijk                      Ter kennisgeving aangenomen.                                                  
 

4) Dynamische komborden              Ter kennisgeving aangenomen                                                                  
 

5) Starters woningen       Ter kennisgeving aangenomen 

                                                                        
6) meedenken Kempische preventie akkoord   Ter kennisgeving aangenomen.         
                                                
7) Klimaat dialoog Bergeijk                                                     Ter kennisgeving aangenomen.       
 

8) Dorpsraad gaat digitaal                           Handleiding voor op SharePoint te komen.                             
 

9) Circulair bouwen GL/Pvda                           Ter kennisgeving aangenomen.                          
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10)Tom Waes zoekt, Valentinus kapelletje. Mail aan kapelmeesters.                 
Onze aanbieding is opgegeven en het is wachten op een uitnodiging van de producer van het 
programma of ze er gebruik van gaan maken.     Actie Secr. 
  
11) Afsluiting varkensakker/ Zandstraat  Verder geen nieuws gemeente is er mee bezig. 

                                               
4b Behandelende punten. 

A) Criteria voor de adviescommissie “De Mouw” benoeming Opperman. 
De criteria die is opgesteld is akkoord voor bespreking met de commissie  
Ook het overzicht van de oppermannen 2020 is duidelijk wie de voorkeur heeft voor een 
benoeming. Die we voorstellen in het openbaar te houden op een moment dat in het jaar bij 
een evenement wanneer het uitkomt en er publiek bij aanwezig kan zijn.           Actie Vz secr. 
  
B) Public Relations dorpsraad t.w. FB, Website, Mik Mak, ED, weekbladen etc. 
De noodzaak wordt herkend en Elise, Karin en misschien Willeke gaan gezamenlijk eraan 
werken.        Acie Elise Karin Willeke? 
  
C) Hoe verder met de DNA-uitwerkingen 

Meenemen in het persbericht bij het openen van het boekenhuisje as zaterdag 13 maart om 
11 uur bij de Buitengaander.       Actie Vz 
             
D) Hoe verder met de enquête bouwen in Westerhoven 

Ad kan geen contact krijgen met Merel om te kijken wat we met dit proces verder kunnen 
gaan.          Actie Vz                                                

Aan vullend is er gesproken over een verplaatsbaar uitkijkpunt op een container op locaties in 

Westerhoven. Deze vraag kregen we van de gemeente of we daarvoor wilden gaan en er 

verantwoordelijkheid voor willen nemen. Het idee wordt omarmd, Joop zal doorgeven dat we 

er mee verder willen.        Actie secretaris 

  hh11qaz 

Vaste agendapunten:  

In de Microsoft Hub planner staan nu de actiepunten op kaarten gezet die we kunnen sorteren 

toewijzen en agenderen voor uitvoering. Ook te zien in SharePoint 
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