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 Vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur Teams overleg. 
 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen: Ad, Ivo, Karin, Kees, Elise en Joop              Dorpsraad  

Afwezig:  Marieke, Ruud, Frans en Willeke.    Dorpsraad 

2. Notulen vorig overleg d.d. 4 maart 2021      Goed gekeurd.  
3. Goedkeuring agenda   d.d.   6 mei 2021     Goed gekeurd 
  
4. Agendapunten in dit overleg.  
➢ 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.  
Besluit vergadering: Pl Ad. Neemt contact op met een jurist t.w. een oud-collega van 
Fontys voor het inwinnen van informatie. Advies dan te gebruiken voor nieuw project 
naar andere verenigingen in Westerhoven.  
 

➢ 04.2 Overzichten meldingen Bel & Herstel 2020 Westerhoven gebruiken bij de 
dorpsschouw in het najaar 2021. 

Besluit vergadering: PL Joop.  Wordt weer geagendeerd 2 mnd. voor Dorpsschouw. 
  

➢ 04.3 Melding dat wij ons hebben opgeven voor een dorpsschouw najaar 2021. 
Besluit vergadering:  Verder geen actie afwachten reactie gemeente. Actie secr. 
 

➢ 04.4 Zwerfvuil teams in besloten facebook opnemen wie wil op dat op zich nemen. 
➢ Besluit vergadering:  Pl nog vaststellen. Mogelijk dat Marieke hierin een rol in wil 

spelen aan haar voorstellen.       Actie Secr. 
 

➢ 04.5 Zilverenrank SJVW aanmelden voor i juli 
Besluit vergadering:  PL Kees. We gaan de aanvraag indienen mogelijk nog aanvulling 
verkrijgen via een oud-bestuurslid.       Actie secr.  
Bij nominatie is de prijs voor SJVW, met voorstel iets te ondernemen voor jeugd 13-
16 jaar 
 

➢ 04.6 Boekenhuisje bij de Buitengaander meer volume zelfde uitstraling? 
Besluit vergadering: PL Joop. 4 huisjes geplaatst en er volgt nog een aanpassing voor 
huisje op kerkplein. Op voorstel van tekening Ivo. 
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➢ 04.7 De gemeente Bergeijk stelt een ‘Omgevingsvisie’ op 2 leden voor een interview 
gevraag door Antea groep.  

Besluit vergadering: De vergadering besluit dat Elise en Ad worden aangemeld voor 
het interview gekozen voor 20 mei 20/21 u.   Aanpassing tijd van 19.00 tot 20.00 uur 
zie mail van Antea           Actie Secr. aanmelding. 
 

➢ 04.8 Ontwikkeling terrein Smolders autobedrijf voor woningbouw 
Besluit vergadering: Ter informatie aangenomen.    Verder geen actie. 
  

➢ 04.9 Graag overzicht van iedereen wat in Share Point te zien is en de mogelijkheden 
volgens het voorstel  

Besluit vergadering: PL Joop.  Bij Elise en Karin is Share Point volgens voorstel 
ingericht.     Van de anderen nog geen informatie ontvangen.  
 

➢ 05 Behandelende punten. 
 

➢ 05.1 Laatste versie alle Documenten voor Opperman daarna in gesprek met commissie. 
Besluit vergadering: Pl. Ad en Joop Akkoord met voorstel criteria verder 
communiceren met commissie.   
 

➢ 05.2 Voortgang projecten DNA-top 3 vaststellen en naar de gemeente Ellis Hork voor 
vervolgactie en ondersteuning.  

Besluit vergadering:  De volgende projecten voordragen aan gemeente voor 
ondersteuning als tot 3.  
Nr 1 PL.  Ivo Karin Elise. Lokale producten dorpsmarkt en winkelen en ontmoeten 
combinatie. Vragen om medewerking van gemeente.  
Nr 2 PL Wie? Kerkplein verfraaien en vergroening. 
Nr 3 Pl. Elise Marieke Plukroute, fruitroute monumenten route.  
Deze 3 voorstellen in een format uitwerken en deze presenteren bij Ellis voor advies. 
Besluit vergadering: Pl Ad Joop. Over monumentenroute mail naar Jacques v 
Veldhoven en Jack Adams over uitstel start project. Tot er weer normaal overleg 
mogelijk is dan volgt de start bijeenkomst.          Actie Secr.  
 
   

➢ 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.  

➢ Besluit vergadering: De vergadering stelt voor dat Marieke en Ivo en als reserve Elise 
gaan deelnemen aan de evaluatie van de Dorpsondersteuner. Aanmelding Actie Secr.   
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➢ 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 

Besluit vergadering: PL. Ad Elise. VVN Bergeijk verder met snelheid en aantal 
voertuigen metingen ism dorpsraad en dorpsstraat inwoners en in overige 
gesignaleerde knelpunten.  
Dorpsraad gaat nadenken over aanpassingen in de dorpsstraat om een velliger tracé 
te ontwikkelen voor de schoolkinderen in de nabijheid van de school.    
 

➢ 05.5 Overleg gezamenlijke dorpsraden 

Besluit vergadering: PL Joop Ad. Ter kennisgeving aangenomen Westerhoven is 
organisator van het overleg in het najaar. Verder nog geen actie. 
 
 

5) Planner-hub projecten       Bespreken prioriteiten aangeven              Allen 

6) Planner-hub Besluiten     Besluitenlijst bevestigen.         Allen 

Sluiting.                                        

 
Ad Bone voorzitter 
 
 


