Verslag vergadering Dorpsraad op 5 november 2012
Aanwezig:
Afwezig:

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

1. Het verslag van 1 oktober 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. N.a.v. het verslag:
* Het rondetafelgesprek tussen dorpsraden, fractievoorzitters, B&W en WZW-commissie vindt
plaats op 10 januari 2013.
* De verhuizing van bouw- en woningzaken naar Eersel gaat inderdaad plaatsvinden.
3. Mededelingen:
* M.b.t. de vooraankondiging van de conferentie “Leefbaarheid in de lift” worden verdere
berichten afgewacht.
4. Voor het IDOP-eindverslag maakt Peter de hoofdstukken over de starters, kleinschalige
bedrijvigheid, Verkeersveiligheid en voet- en fietspaden. Peter stuurt een briefje aan het bestuur
van de Schakel dat eventuele gevolgen van overschrijding van de IDOP-einddatum (4 december
a.s.) voor rekening van het bestuur van de Schakel zijn.
Jos mailt Ad met het verzoek het hoofdstuk Financien voor zijn rekening te nemen.
5. De dorpsraad is tevreden over het verloop van de jaarvergadering/contactavond B&W. De
opkomst was redelijk tot goed. De DR wil de formule van een gecombineerde bijeenkomst
handhaven. Op de vraag of wij nog kunnen reageren op de concept-Woonvisie is nog geen
antwoord gekomen. Als de DR niet formeel om een reactie wordt gevraagd, brengt hij ongevraagd
advies uit.
6. Het aantal bezoekers van de Jongerenavond (5) was teleurstellend. Er zijn wel bruikbare ideeën
naar voren gekomen. Die worden opgenomen in het werkplan van de DR. Een belangrijke wens
was een hangplek voor jongeren. Wellicht kan die gerealiseerd worden door een renovatie van het
Trefpunt. Het idee van een Beachparty wordt door een aantal jongeren en Toon Huijbregts
uitgewerkt. N.a.v. opmerkingen tijdens de Jongerenavond vindt de DR het de moeite waard om de
jeugddisco weer in de Schakel te organiseren. Peter neemt daartoe contact op met het huidige
bestuur. Als dat niet mee wil werken, wordt overwogen een nieuw bestuur hiervoor op te richten.
Wellicht willen de jongeren die op de Jongerenavond aanwezig waren, zich hiervoor inzetten.
De DR vraagt zich af of het niet meer zin heeft de leeftijdscategorie van de basisscholen naar hun
wensen te vragen. Hierover wordt contact opgenomen met basisschool De Akkerwinde.
7. De inwonersavond om te komen tot een nieuw werkplan wordt gehouden op 26 november. Op 12
november gaat de DR brainstormen over de opzet van deze avond. Peter zorgt voor de
aankondiging van deze avond in De Klepper.
8. Het vaststellen van de datum voor de thema-avond “Eten bij” wordt verschoven naar de volgende
vergadering.
9. Wat betreft de bestemming van de pastorietuin wordt het resultaat afgewacht van het gesprek dat
Toon Antonis zal hebben met RSZK.
10. Rondvraag:
* Ruud kaart het voornemen van de gemeente aan om het plaatsen van zonnepanelen te promoten.
Tijdens de inwonersavond zal gepeild worden of hier belangstelling voor bestaat. Op die avond
wordt ook de belangstelling gepeild voor het opzetten van een project Buurtpreventie.
* Uit een kort gesprek dat Jos met Bart Kapteijns heeft gehad, bleek er behoefte te bestaan om
eens met de drie dorpsraden rond de tafel te gaan zitten. Jos neemt het initiatief om zo’n gesprek te
organiseren.
* Peter vraagt of er nog een mogelijkheid is voor de Schakel om een kopieerapparaat aan te
schaffen. Volgens Jos is dit een gepasseerd station.
11. Volgende vergadering: maandag 3 december 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

