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

Afwezig: Ruud, Frans, Willeke       dorpsraad 

Externe deelnemers/toehoorders. Helma Dorpsondersteuner vanaf punt 5  

2. Notulen vorig overleg d.d. 4 maart     Goed gekeurd  
3. Goedkeuring agenda d.d.  8 April     Goed gekeurd   
 

4. Agendapunten in dit overleg. Korte mededelingen of vragen over bijgeleverde 
informatie in de map “Vergader documenten” kan een “Behandelpunt” worden of direct 
afhandelen)  
Elise krijgt complimenten over het artikel in de Eyckelbergh mooi verwoord fijn zo. 
 
School voortgang veilig verkeer kosten onderzoek à € 2000. = 
Vraagstelling: 1 Moeten we naar Stan reageren dat hij geen geld uit schoolbudget moet halen 

voor het onderzoek. Maar uit de gemeentelijke middelen gefourneerd dient te worden? 

Reactie vergadering; Middelen niet uit schoolbudget maar elders. (Gemeente Bergeijk) 

 

Vraagstelling 2 Moeten wij een enquête geen houden in de aanliggende straten in 

Westerhoven i.v.m. Verkeersveiligheid aspecten. 

Reactie vergadering: Wij zijn niet tegen een enquête maar laat het uit voeren door 

professionals. Als de vragen niet goed zijn vallen de antwoorden altijd tegen en dan heb je er 

niets aan. Verspilde moeite. 

 

Terugkoppeling naar VVN: Stel je in verbinding met de gemeente en probeer hier ook 

samen met stelling 1er een groot project van te maken. 

Verkeerveiligheidsonderzoek in Westerhoven     Actie secr. 

 
4b Behandelende punten. (Graag vooraf lezen en je mening over vormen) 
Reactie Mouw commissie. 
Twee stellingen: 
Vraagstelling 1; Wordt de voorgestelde nominatie door de commissie geaccepteerd door de 
dorpsraad. 
Vraagstelling 2; De criteria voor de benoemingsprocedure Opperman handhaven zoals 
voorgesteld. 
Reactie vergadering;  
Stelling1; Een reactie naar de commissie waarin we aangeven dat tot de nieuwe Opperman 
2020 onze keuze blijft staan, N. vd N. wordt benoemd als Opperman in 2020. 
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Stelling 2; De criteria voor de benoeming van een Opperman wordt aangepast met, 
Uitzonderlijk kan ook een eenmalige actie zijn, benoeming niet aan leeftijd gebonden is, 
geen nominatie geen benoeming, de weging van de prestaties wordt op basis van de 
aangeleverde informatie onafhankelijk gedaan door de commissie.  
Hun voorstel wordt in een commissieverslag aan de dorpsraad voorgelegd. 
De keuze van voorgestelde genomineerde kan door de dorpsraad wordt afgekeurd. 
De dorpsraad neemt dan een besluit voor verdere afhandeling.  
 
Bedankt brief;     
De commissie ontvangt een schrijven van de dorpsraad met een overzicht van de nieuwe 
vastgestelde criteriaregels en de gehele procedure wordt in een compleet document en 
wordt bedankt voor de coöperatieve samenwerking.    Actie Secr. 
  
Voortgang DNA-project voorstellen,  
Farmers dorp markt:       Karin Ivo en Elise 
Status: Bedoeld voor lokale versproducten is in uitwerking zoeken naar marktkramen 
mogelijk bij Jack van Beek of Dre Beukers navragen oranjecomité  
 
Groen en verfraaien kerkplein:     Elise Marieke Ruud 
Meenemen in een dorpsschouw misschien in het na jaar van 2021  
Aanmelden bij gemeente Bergeijk      Actie Secr.  

 
Koffie hoek ontmoetingspunt:      Willeke  
Even in de slaapstand gezet. 
 
Uitkijk container Gemeente Bergeijk:     Frans 
Bevestigen aan de Gemeente dat wij willen meewerken. Mogelijk vanaf september 2021   
Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor schade en wachten op reactie over planning en 
raming voor kosten voor verplaatsen en onderhoud ed.    Actie secr. 
  
Fruit plukroute:         Elise Marieke 
Met Merel Brandsma gesproken over gemeente contact om ons verdere te helpen. 
    
Jeugd activiteiten:        Kees 
SJVW komt nog in bestuur ter tafel. Let op actie zilveren rank voor subsidie van activiteiten 
voor de jeugd. Er is € 5000, = mee ter verdienen. Wordt meegenomen en gevraagd 
informatie aan te leveren en in te winnen bij SJVW over het jarenlang bezig zijn met 
kinderen in schoolvakanties in Westerhoven. 
De dorpsraad zal het e.a. verwerken en bij de stichting kiemkracht in brengen. Actie Kees 

         Agenderen Actie Joop 
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Boekenhuisjes:        Joop 
Er zijn nog 4 nieuwe aanvragen in gekomen voor een huisje. Er gaat een opdracht naar Piet 
Adriaans. Er wordt voorgesteld heet huisje bij de Buitengaander ruimer te laten maken zodat 
er ook spellen en platenstekjes oid ook in kunnen worden ingezet om mee te nemen.  
In het volgend overleg komen we daarop terug.                       Agenderen Secr.  
 
Wandelroutes in Westerhoven:       Ivo  
Er zijn er heel veel van het is niet onmogelijk ze allemaal ui te zoeken daar om een voorstel 
deze mogelijkheden te verzamelen en op de website te zetten. Ivo makt een opsomming en 
gaat in over leg met Sigrid proberen ze op de website te publiceren. En FB Actie Ivo 
 
Openstelling kerk en parochietuin: 
Op dit moment is het niet meer toegankelijk afgezet met een hekwerk mogelijk lateneer een 
proberen. Opstelling kerk in de vakantietijd wordt nader informatie over ingewonnen.  

Actie VZ 
 

Speeltoestellen in het dorp:        Project gemeente 
In het kader van spelen ontmoeten en sporten worden er een treinbaan in de steenovens 
een 60+ wandelroute in het centrum en voor de jeugd een speelroute bij de Meanderstraat 
De trimbaan geeft nu al wat reacties nakijken en contact opnemen met de Pl gemeente.  
Graag de informatie over het project terug naar de secretaris voor opslaan bij project dossier
          Actie Secr. Elise   
 
Monumenten route:      Ad Joop externe Jacques Jack 

Ivo heeft nog informatie in de map gezet PDF’s van monumenten in Bergeijk. 

Volgens Helma is er een project aan de gang om voor mensen met dementie een wandelroute 

langs de monumenten te ontwikkelen. Omdat dit herkenningspunten zijn uit het verleden. 

 

 

Algemeen DNA-projecten: 

Gemeente over DNA-projecten Mail Ellis Hork (zit in map projecten voortgang) wil 
ondersteuning bieden als er vragen zijn stuur de top 3 op voor ondersteuning. 
           Actie allen 
   Vaste kwartaal agendapunten 
5) Rapportage Dorpsondersteuner 

Afgelopen maanden bezig geweest met doorverwijzen naar WMO, Huisarts.  

Duo fiets is terug naar de eigenaar verzekering kan worden stopgezet. Zij is bezig met een vrijwilliger 

in Riethoven om het zogenaamde “” fietsenmakerproject” voor Westerhoven uit te rollen en 

hierover contact gezocht met het KBO voor een vrijwilliger 
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Armoede de Stichting leergeld geeft subsidie aan ouders van kinderen die geen middelen hebben 

voor zwemles, cadeaus bij verjaardagen slingers traktatie, voor school als er een laptop nodig moet 

zijn. In Westerhoven worden de kosten voor SJVW vergoedt.  

Een paar weken terug op 18 april hebben wij met 3en gesproken oven de aanpassingen in onze 

dorpsraad. Daarbij afgesproken dat Helma een keer per kwartaal in ons overleg komt rapporteren 

over haar uitgevoerde activiteiten op basis van het besproken jaarplan. En daar is ze mee akkoord 

gegaan. 

Dat neemt niet weg dat tussen door altijd gesproken kan worden als het nodig is vanuit beide 

kanten. Aan de kwartaalrapportage heft ze niets gedaan omdat ze niet in Share Point kon komen. 

PS Op 9 april, Per mail gevraagd de rapportage maar te mailen naar het secretariaat zodat ze dan in 

het verslag opgenomen kunnen worden.  

Gesprek gehad met de gemeente over haar contract bij Zuid-Zorg wat gaat stoppen per i juli. Het is 

nu voor 99% zeker dat ze bij Welzijn de Kempen in dienst kan treden voor de 8 uur dorp 

ondersteuning in Westernhoven. Ze moet alleen nog haar contract tekenen. 

Marieke stelt haar de volgende vragen als zij moet zorgen voor kartaalrapportages. 

1) Is het gebruikelijk dat Helma ons nu per kwartaal een rapportage gaat verzorgen. 

2) Wat heb je de afgelopen periode gezien aan knelpunten waar wij meer aandacht aan zouden 

moeten besteden. 

3) Ik ben nieuwsgierig over de armoede is dat bij ouders met kinderen of ouderen zonder 

kinderen. 

Via het z.g. zorgcollectief zijn we aan het ontwikkelen dat, onder geheimhouding, dat er informatie 

kan komen van inwoners met huurachterstand en oplopende rekeningen van energie ed. Er zijn 26 

inwoners in Bergeijk bij de voedselbank bekend dat zijn er veelte weinig volgens Helma. Met deze 

informatie komen we misschien achter de voordeur waarbij van armoede sprake is. Een knelpunt in 

Westerhoven is woningbouw.   

Ivo komt met de suggestie van een speel ’O” teek. Waar kinderen op school spellen mee kunnen 

spelen. 

Helma heeft deze rapportage per mail verstuurd op 12 april en zodoende opgenomen in dit verslag. 

Kwartaalverslag Dorpsondersteuning Westerhoven April 2021 

Afgelopen 3 maanden heb ik me beziggehouden met: 

- Diverse individuele casussen en huisbezoeken.  Overleg huisarts, wmo etc.  

- Overleg algemene hulpdienst Bergeijk mbt armoede en daarop vloeiende acties uitgevoerd 

- Overleg Hoefzicht en Oktober mbt dagbesteding nieuwe opzet en opzet vrijdagmiddag indien 

dit ivm coronamaatregelen weer mag. Daaruit voortvloeiende acties zijn nog in behandeling.  
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- Oriëntatie fietsmaatje, werven vrijwilligers en opzetten project.  

- Diverse overlegmomenten gemeente Bergeijk ivm armoede en Dementie vriendelijke 

gemeente. 

- Gezondheidsbeleid, Alcohol, drugs (ijslands model)  

- Overleg ivm Zuidzorg en overname door een andere partij. 

- Evaluatiegesprekken dorpsondersteuning met Gemeente.  

- Contacten onderhouden ivm sociaal domein met diverse partijen 

        Agenderen Actie Secr. 

6) Rapportage Penningmeester. 

Er zijn geen punten van betekenis die een toelichting rechtvaardigen. En er worden ook geen vragen 

gesteld vanuit de vergadering. 

 

7) Rapportage Website.  

Toevoegen Het Monument van Westerhoven uitleg over de betekenis van de cijfers. Kijken of we 

daar van informatie op onze website kunnen zetten. En aan Helma al eerder gevraagd contact op te 

nemen met Sigrid om op de website ook relevante informatie van de Dorpsondersteuner te zetten. 

En zoals eerder besproken de informatie van de wandelroutes erop te zetten. 

 

8) Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven zie planner   Allen 

      

9) Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven          zie Planner     Allen 

 

 Sluiting.        

X
Ad Bone

Voorzitter

 

 

 


