Notulen D.d 6 mei 2021

Vergadering Dorpsraad Westerhoven. 10 juni Aanvang 19.30 uur De Buitengaander
CONCEPT.
1 Opening en welkom.

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

Dorpsraad

Externe deelnemers/toehoorders.

2. Notulen vorig overleg d.d.
3. Goedkeuring agenda d.d.

06 mei 2021
10 juni 2021

Goedgekeurd.
Goedgekeurd.

4. Agendapunten. Mededelingen. (Vraag kan agendapunt worden of direct afhandelen)
4.01 Nieuwe plannen van de gemeente Bergeijk project bewegen, ontmoeten en spelen.
Ter informatie overzicht te plaatsen elementen is per mail rondgestuurd.
4.02Vraag over verplaatsen luiercontainers bij v.m. peuterspeelzaal van uit de Eikewal
De bewoners in de Eikewal houden in de gaten indien mogelijk wie van de containers
gebruik maken. Mogelijk andere locatie is inde nabijheid van Hoefzicht.
Actie aanhouden op reactie Secr.
4.03 Zilverenrank inzending voor SJVW nog aanvullingen anders insturen.
Er zijn volgens Kees geen aanvullingen meer aangeleverd, verzoek insturen. Actie secr.
4.05 Reactie commissie de Mouw na verzending van nieuwe criteria.
Het besluit van de Dorpsraad over de genomineerde nieuwe Opperman 2020 zal
vermoedelijk op 18 juli worden uitgereikt.
Actie Secr. en VZ volgens protocol uitreiking.
4.06 Wet bestuur toezicht rechtspersonen.
Ivo mail gestuurd ter verduidelijking van de problematiek maar ook de collega van Ad
gaat nog benaderd worden voor nadere informatie.
Actie VZ
In het volgend overleg alle informatie verzamelen ook van NVVK en op de agenda
zetten.
Actie secr.
Er wordt gesuggereerd om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als er zich vragen
over aansprakelijkheid zich voor doen. Of via de rechtsbijstand hulp aanvragen.
Mogelijk onderdeel op agenda gez. Dorpsraden overleg.
Actie Secr.
4.07 Openstelling kerk.
Elise probeert een afspraak met de pastoor ter kennismaking en om een nieuwe start te
maken. Mogelijk amen met een tweede dorpsraad lid.
Actie EM
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4.08 Zapper
Nut en noodzaak om een besloten FB-pagina te openen om de zappers en de Biesgroep
zwerfvuil opruimers met elkaar te laten communiceren. Marieke gaat met de
contactpersoon van de Bries reageren op hun vraag. @Maartje.is een contactpersoon en
Jorn Pasman tel. 06 27

4.09 Gez. overleg DR
Westerhoven heeft een voorkeur op een donderdag avond en Ad heeft gereageerd naar
Willemien dat zij zelf met de Buitengaander contact zoekt voor een datum voor dit
gezamenlijk overleg af te stemmen.
Actie Willemien Gem.
4b Behandelende punten.
5.01Terugkoppeling gesprek 20 mei Omgevingsvisie
Marieke Ad
Gesprek is goed verlopen er waren toch nog aanvullingen aan toe te voegen door de
leden die de visie verder konden aanvullen. OP 16 JUNI is er een afsluitende digitale
bijeenkomst om alle elementen van de visie nog eens toe te lichten en het uiteindelijke
resultaat te beoordelen. Dit resultaat moet dan naar de Gemeenteraad.
5.02Terugkoppeling gesprek 31 mei Dorpsondersteuners
Marieke en Joop
Er bleek een onduidelijkheid te zijn wie is nu verantwoordelijk voor de aansturing van de
dorpsondersteuners. De gemeente fietst ertussendoor met een opdracht dat zij zich moeten
bezighouden met armoedebeleid zonder dat de dorpsraden daar waren over geïnformeerd.
Er moet meer gekeken worden waaraan in de kernen behoefte is. BV in Westerhoven wel
een armoedeprobleem maar in Riethoven niet. Daar kan zich wel een ander knelpunt
voordoen waar Riethoven zich dan beter op kan concentreren. Er wordt contract gezocht
met Riethoven voor het delen van informatie.
De PP presentatie is nog niet ontvangen van de bijeenkomst. Navragen.
Actie Secr.
Er is meer kader en speelveld aangeven aan de dorpsraden waar ze verantwoordelijk voor
zijn. En de dorpsondersteuners moeten coördineren op afstand en niet alleen mar bezig
moet zijn met organiseren van activiteiten.
Daar moet dan een functieprofiel uitkomen die ons kan helpen met de aansturing. Die de
voorgang van de begeleiding met deze info een nieuwe afspraak gaat opleveren.

5.03 Top 3 DNA projecten behandelen.
De plukroute is besproken niet voldoende fruitbomen en watergeven voor nieuwe bomen
door vrijwilligers daarvoor is een probleem.
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De markt kan geen vergunning voor worden afgegeven door de gemeente om dat dan de
markt in de Kern Bergeijk daar dan concurrentie van kan ondervinden.
Verfraaien Dorpsstraat en veiliger autoverkeer bevorderen mogelijk een gedeelte van de
Dorpsstraat als een fietsstraat in te richten waar de auto dan te gast is.
Leefbaar Bergeijk VZ wil op bezoek komen daar dan dit punt aankaarten.
Volgend overleg op terug komen Actie secr.
Voorstel wordt gedaan om de DNA gelden in te zetten voor de uitbereiding van de uren
voor de Dorpsondersteuner.
5.04 Verkeersveiligheid
Opnemen en in de dorpsschouw meenemen. Voorstel maken hoe de inrichting van
een fietsstraat en uit kan zien ter verduidelijking, wie weet een inwoner of bedrijf die dat
kan visualiseren. Marieke heeft een gesprek met haar buurvrouw en bespreekt dit dan.
Harrie Brouwers Gem. is een voorstander van een vergroening van de Dorpsstraat.
In SharePoint staan een paar voorbeelden van Ad op de Dorpsstraat inrichting.
Ook het instellen van een eenrichtingverkeer in de dorpsstraat kan een inzet zijn.
VVN/Bergeijk Ad zoekt contact met de VZ Renders en Yvon voor afstemming.
De status is nu wie betaald € 2700= voor een onderzoek door het VVN om de
Verkeersoverlast met een onderzoek daarnaar op te dragen.
Dan een gesprek VVN/B DR en dir. Basisschool Stan met Elise overdag. Actie Ad
Extra vragen:
1)Als laatste bouwlocatie terrein Smolders PvdA/GL geeft een advies om met de Fam.
Smolders contact te zoeken om hen te interesseren voor woningbouw op de
Voormalige auto parkeerplaats en garage. Voorstel om samen met de
Ondernemersvereniging dit gesprek aan te gaan. Marieke zoek contact met de secretaris
van de ondernemersvereniging voor een afspraak.
2)Fietspad naar Dommelen van de Heuvel naar de Weerderdijk. De vraag is blijven de
betonblokken op de oude Weerderdijk bestaan of wordt de weg weer teruggebracht in
zijn oude vorm.
Actie secr. Bij Boskalis.
5) Actielijst.

Zie hub planner

6) Besluitenlijst.

Genomen besluiten aanvullen

7) Sluiting
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