Verslag vergadering Dorpsraad op 7 oktober 2013
Aanwezig:
Afwezig:

1.
2.

Jos Veldhoven, Peter van de Noort, Gerard Jongen, Ann van den Borne, Toon
Huijbregts.
Ruud van Herk, Nol Janssen.

Het verslag van de DR-vergadering van 2 september 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen:
- op de berichten in De Klepper over buslijn 143 zijn slechts 2 reacties binnengekomen. Reden
voor de DR om verder geen actie te ondernemen. Dit wordt vermeld in de eerstvolgende DRnieuwsbrief.
Peter, Toon, Jos en Gerard (wat later) zullen namens de DR naar de receptie ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van De Schakel gaan. Er wordt een enveloppe met inhoud overhandigd.
3. Uit de raadsvergadering:
- B&W hebben hun voorstel m.b.t. Molendijk 7-9 terug getrokken, omdat het voorstel geen
“eindplaatje” bevat. Als de verplaatsing van Jansen naar Molendijk niet doorgaat, komt wellicht
de uitbreiding aan de Twisseltsebaan weer aan de orde. De DR zal de vinger aan de pols houden.
- De toekomstvisie van Reusel-De Mieren is door de raad vastgesteld.
- Het plan Leendestraat 2 is vastgesteld.
- Onder zwaar protest is de raad akkoord gegaan met de regionalisering van de brandweer. De
raad heeft weinig invloed gehad op het voorstel.
4. Voor het verslag van het regie-overleg met de gemeente van 07-09-2013 zie de bijlage.
5. Peter heeft nog overleg met Marleen Claassen over de opzet van de ontmoetingsavond met B&W.
In de nieuwsbrief waarin de ontmoetingsavond aangekondigd wordt, worden discussienotities van
beide wethouders opgenomen. De ontmoetingsavond op 24 oktober begint om 19.30 uur. De DRleden zullen om 19.00 uur aanwezig zijn om de zaal in te richten.
6. De werkgroep Pastorietuin heeft gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden. De
werkgroep gaat nog bekijken hoe de pastorietuin na 1 januari “veilig” gesteld kan worden.
7. Over de jeugddisco is geen nieuws te melden.
8. Gerard is naar een bijeenkomst geweest van de RABO-bank over de introductie van IBAN. Voor
de dorpsraad zal dat weinig consequenties hebben.
9. Peter deelt mee dat hij door de PvdA benaderd is met het verzoek om op de lijst te gaan staan
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Hij heeft dit afgewezen.
10. De volgende DR-vergadering is op maandag 4 november om 21.00 uur in De Schakel.

