
 

   
 

    Agenda datum 6 mei 2021 concept 

 
 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.    Aanvang 19.30 uur digitaal via teems 
 

In de Map vergaderdocumenten staan alle relevante bijlagen ter informatie volgens de 
onder de agenda nummering 04,05, te lezen. 
 
 Opening en welkom.  

Aanwezigen: Ad, Ivo, Ruud, Karin, Elise, Marieke, Kees, Frans Willeke Joop Dorpsraad         

Afwezig:  
Externe deelnemers/toehoorders. 

01 Goedkeuring agenda d.d.         6 mei 2021    Ter goedkeuring 
02 Notulen vorig overleg d.d.       8 april 2021    Ter goedkeuring.  
03 Gespreksopnames           8 april 2021    Basis van notulen 
 

04. Agendapunten. Mededelingen. (Vraag kan agendapunt worden of direct afhandelen) 
04.1 Wet Bestuur Toezicht rechtspersonen (WBTR) gaat per i juli 2021 boven onze eigen   
statuten en moet binnen 5 jaar in onze statuten worden opgenomen.  
04.2 Overzichten meldingen Bel & Herstel 2020 Westerhoven gebruiken bij de dorpsschouw 
04.3 Melding dat wij ons hebben opgeven voor een dorpsschouw najaar 2021. 
04.4 Zwerfvuil teams in besloten facebook opnemen wie wil op dat op zich nemen. 
04.5 Zilverenrank SJVW aanmelden voor i juli 
04.6 Boekenhuisje bij de Buitengaander meer volume zelfde uitstraling? 
04.7 De gemeente Bergeijk stelt een ‘Omgevingsvisie’ op 2 leden voor een interview 
gevraagd Datum 12 mei 20-21 uur en 20 mei 11/12 u 16/17 u of 20/21 u. door Antea groep  
04.8 Ontwikkeling terrein Smolders autobedrijf voor woningbouw 
04.9 Graag overzicht van iedereen wat in Share Point te zien is en de mogelijkheden volgens 
het voorstel  
 

05 Behandelende punten. 
05.1 Laatste versie alle Documenten voor Opperman daarna in gesprek met commissie 
05.2 Voortgang projecten DNA-top 3 vaststellen en naar de gemeente voor vervolgactie.  
05.3 Twee leden van de dorpsraad op maandagavond 31 mei van 19.00-21.00 voor een 
evaluatie bijeenkomst over de Dorpsondersteuners in Bergeijk.  En een gesprek gevoerd om 
ondersteuning te bieden aan onze Dorpsondersteuner i.v.m. werkwijze/kwartaalrapportage.  
05.4 Veiligheid rondom school, en de aanloop straten, budget vragen bij gemeente 
wethouder uitnodigen, Positie VVN Westerhoven/Dorpsraad m.b.t. de gestuurde mails van 
Yvonne van Beek 
05.5 Overleg gezamenlijke dorpsraden 

 

 6) Actielijst  Zie HUB planner   7) genomen besluitenlijst   Sluiting.                                        


