
                                                                                                                                                                    

  Agenda  D.d  1 juli 2021    

 

   
 

 

 
Kwartaal vergadering Dorpsraad Westerhoven.         Aanvang 19.30 uur in de Buitengaander. 
 
 1 Opening en welkom.  
Aanwezigen: Dorpsraad  Leden en Dorpsondersteuner 

2. Notulen vorig overleg d.d. 10 mei 2021    Ter goedkeuring.  
3. Goedkeuring agenda d.d.   1 juli 2021    Ter goedkeuring 
  
4. Agendapunten in dit overleg.  

➢ Korte mededelingen. (Korte mededelingen of vragen over bijgeleverde informatie 
in de map “Vergader documenten” kan een “Behandelpunt” worden of direct 
afhandelen)  

➢ VVN/Bergeijk stand van zaken mbt de veiligheid rond de school overleg 24 06 AD              
➢ Sociale veiligheid gesprek 29 06     Ad Joop Ivo wijkagent. 
➢ Jeugdcoaches stoppen Lumens wordt bedankt er lopen gesprekken over wie wat. 
➢ Dorpsschouw voorstellen 6 en 20 september. 2 per avond. Er zijn 4 aanmeldingen t’ 
 loo Weebosch Luyksgestel en Westerhoven. Plannen opstellen en uitwerken. 
➢ Voortgang contact met De Bries over Zapper     Marieke 
➢ Afspraak Pastoor en kapelaan Westerhoven     Elise  
➢ Reactie com. De Mouw ze gaan akkoord met ons besluit. Stoppen van het 2de lid na 

Jan Koolen. In een nieuwoverleg met de dorpsraad en de 2 leden cie. bepalen hoe we 
verder gaan. 

➢ Uitreiking de Mouw op terras concert de Fanfare op 18 juli. Door Marco van Dalen. 
➢ Jan Burgmans gesproken van promotie Bergeijk keek bedenkelijk over markt 

concurrentie op het Hof. Komt voorlopig niet naar Westerhoven. 
➢  DNA Riethoven heeft akkoord en de Weebosch is bijna zover. 
➢ Monumentencommissie uitnodigt op 14 juli. J. v. Veldhoven, J. Adams Ad Joop. 
➢ Hoe gaan we om met de afsluiting van Steenovens naar de varkensakkers 

        
4b Behandelende punten. 

➢ Hoe gaan we verder met de DNA gelden projecten die zijn geselecteerd. Daarna 
contact opnemen met Ellis Horck.    
 

Vaste kwartaal agendapunten 
5.  Dorpsondersteuner activiteiten.  
6.   Penningmeester financiële update. 
7.  Website dorpsraad actualiteit. 
 
8. Actielijst.      Bespreken prioriteiten aangeven      zie Planner               Allen               

9. Besluitenlijst.    Afgewerkte items aangeven              zie Planner     Allen10) 

Sluiting.                                        


