Verslag vergadering Dorpsraad op 1 oktober 2012
Aanwezig:
Afwezig:

Peter van de Noort, Jos Veldhoven, Ann van den Borne, Jaan Jansen-Abrahams,
Toon Huijbregts, Ad van Dooren..
Ruud van Herk.

1. Het verslag van 3 september 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen:
* De gemeente wil een rondetafelgesprek beleggen tussen dorpsraden, fractievoorzitters, B&W en
WZW-commissie. Het gespreksonderwerp zou zijn de positie van de Dorpsraden in het postIDOP-tijdperk. Verdere berichten worden afgewacht.
* Op vrijdag 9 november brengt koningin Beatrix om omstreeks 13.30 uur een bezoek aan De
Schakel. Zij zal worden ontvangen door Peter en Jan van Gisbergen, voorzitter van De Schakel. Er
volgt nog overleg tussen wethouder Van de Ven, Peter en Jan van Gisbergen over de gang van
zaken.
* Op maandag 8 oktober houdt de gemeente een bijeenkomst over de nieuwe Woonvisie. Peter
kijkt of hij daarbij aanwezig kan zijn.
* Het parochiebestuur heeft de DR uitgenodigd voor de vergadering van 2 oktober. Het bestuur wil
nagaan of aan en deel van de pastorietuin een sociaal-maatschappelijke bestemming gegeven kan
worden. Peter, Jaan en Ann gaan naar deze vergadering.
* Het bericht van de gemeente over werkzaamheden in Hooge Mierde en Lage Mierde in het kader
van het IDOP wordt voor kennisgeving aangenomen.
* Het bericht van de gemeente over de nieuwe werkwijze voor bestemmingsplanherzieningen
wordt voor kennisgeving aangenomen.
* Peter heeft gehoord dat bouw- en woningzaken van de gemeente naar Eersel verhuist. In het
eerstkomende regie-overleg op 8 oktober zal hierover navraag worden gedaan.
3. Leo Kokken heeft voor de jaarvergadering DR/contactavond B&W een vraag ingediend over de
opslag van kernafval bij Mol. Deze vraag zal aan de gemeente worden doorgespeeld tijdens het
regie-overleg op 8 oktober. Aan Marc Smolders zal worden gevraagd de laatste stand van zaken
m.b.t. De Schakel te vertellen; Bets van de Hout neemt het onderdeel Zorg en Welzijn voor haar
rekening. Peter geeft informatie over stand van zaken van de andere IDOP-projecten. In het regieoverleg zal ook de inbreng van de gemeente worden besproken.
4. Wat betreft het eindverslag van de IDOP-projecten wordt afgesproken dat Jos de inleiding, het
project Zorg en Welzijn, AED en de eindredactie voor zijn rekening neemt. Peter doet verslag van
de projecten Dorpsraad, De Schakel, Starterwoningen en Kleinschalige bedrijvigheid, Ann van het
project Speelvoorzieningen en Ad van Verkeersveiligheid en Voet- en fietspaden. Ad neemt ook
het hoofdstuk Financiën voor zijn rekening. De indeling van de hoofdstukjes is uniform: de
doelstelling uit de Oplegger, ontplooide activiteiten en resultaten (is de doelstelling bereikt). De
teksten worden voor eind oktober bij Jos ingeleverd.
5. De Jongerenavond wordt op 26 oktober gehouden in De Schakel. De opzet is met Nick Maas
doorgesproken. De avond wordt ruim bekend gemaakt: berichten in de media, posters, flyers,
sandwichborden en een aankondiging op Facebook en Twitter. Er wordt nog gezocht naar een
(jonge) gespreksleider.
6. De (financiële) afronding van het IDOP komt op de agenda van volgende maand. Ad maakt een
inventarislijst van alles wat met IDOP-gelden is aangeschaft.
7. Op 3 oktober wordt een evaluatie gehouden met de werkgroep Verkeersveiligheid.
8. Nu de trapgoaltjes er staan, wordt het project Speelvoorzieningen als afgerond beschouwd.
9. Rondvraag:
* Jaan zegt dat zij de leeftijd heeft bereikt om terug te treden als lid van de Dorpsraad. Zij blijft
aan tot er een opvolg(st)er is.
* Toon heeft in een CDA-overleg aandacht gevraagd voor het toenemend aantal vliegbewegingen
vanuit airport Eindhoven.
10. Volgende vergadering: maandag 5 november 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

