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Leefbaarheid Gerwen 

De dorpsraad Gerwen heeft in 2010 constructief kunnen samenwerken met de inwoners van Gerwen en de 
gemeente Nuenen C.A.In die samenwerking staat de leefbaarheid van het kerkdorp Gerwen altijd voorop. 
Individuele belangen worden niet behartigd door de Dorpsraad Gerwen. 
 
 

Wat heeft de dorpsraad Gerwen ondernomen voor de leefbaarheid van 
gerwen ? 
 
 
In het jaar 2010  heeft de Dorpsraad  Gerwen 4 openbare vergaderingen gehouden in het Dorpshuis te 
Gerwen aldaar. Daarnaast zijn  er informeel structureel voorafgaande aan een openbare 
dorpsraadvergadering informele vergaderingen om toerbeurt bij de dorpsraadsleden thuis. 
In 2010  waren dat 4 informele vergaderingen. Er was ook veelvuldig overleg met het gemeentebestuur, 
Ambtenaren van Nuenen c.a., verenigingen, brede school van Gerwen  en niet te vergeten alle inwoners die 
ons spontaan benaderen  
De dorpsraad Gerwen volgt alle voorbeidende – en gemeenteraadsvergaderingen van de gemeente Nuenen 
c.a..Dit gaat in een vooraf opgesteld rooster waar 2 leden van de Dorpsraad Gerwen aan deelnemen. 
De dorpsraad Gerwen wil op deze manier direct zich op de hoogte te stellen van het wel en wee in het 
politieke landschap .Ook werd daar vaak informeel contact gelegd over veelal lopende Gerwense zaken. 
 
 

 
Adviezen uitgebracht in 2009/2010 
 
Nr. Datum Onderwerp Status 
 

1  27 januari  2009 Bushalte kerkakkers voor lijn  6 en 121  lijn 6 is lijn 122  
                                             En loopt door centrum Gerwen vanaf december 2010 
2 2  maart 2009 Verplaatsen jubileum lindeboom gerealiseerd 
3 2 maart 2009 kermis Gerwen gerealiseerd  !!! 
4 16 mei 2009 renovatie gerwenseweg incl. stukje heuvel loopt(IDOP gerwen  
                                 goedgekeurd plan wordt binnen 2 jaar gerealiseerd 
5 30 nov 2009 CPO projekt gerwen loopt 
6. 10 mei  2010 Herinneringsprofiel Evert de vries loopt 
7. 20 sept 2010 nieuwe straatnamen anders plaatsen loopt 
8. 8 nov. 2010 advies terrein Kerkakkers loopt  
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Lopende zaken Dorpsraad gerwen 
 
De dorpsraad gerwen heeft zich verder intensief ingezet voor : 
 

1 IDOP Gerwen Dorpsraad gerwen,heeft in samenwerking met de  

.                                   gemeente Nuenen en het SRE het IDOp Gerwen gepresenteerd 
    En is in februari 2011 goedgekeurd door de provincie. 
    In totaal heeft de provincie € 750.000 euro toegekend. 
 
 

2 CPO project  Het CPO wacht nog op de structuurvisie voor Gerwen. 

    De dorpsraad Gerwen gaat nog in gesprek met de gemeente Nuenen 
      en de provincie om een en ander vlot te kunnen trekken 

 
 
 

3 Tip gerwen  overleg met aanwonende mensen tip over invulling tip na verplaatsing  
    Brede School Heuvelrijk 

    
   Overleg met kerkbestuur,brede school,omwonenden en gemeente over  
   Bestemming en invulling van tip na verplaatsing brede school Heuvelrijk 

 
 
 

4 Defibrillator De afwikkeling over het beheer en onderhoud voor de gehele gemeente  
    Nuenen loopt nog. De gemeente Nuenen komt nog niet over de brug met 
     Finacien om dit te ondersteunen 
     
       

5 Skateramp Op dit moment is de regie voor een plaats van de skateramp teruggeven  

    Aan de gemeente Nuenen. 
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Werkbezoek  College van B en W 

 

In oktober 2010 heeft de dorpsraad  Gerwen het voltallige college van B en W op werkbezoek gehad. 

Zij werden daarbij ambtelijk ondersteund door beleidsmedewerkers. 

Na een ontvangst bij Ton Tenback is er een bezoek gebracht aan de Heuvel en de brede school heuvelrijk. 

Daarna is er gekeken naar een terrein voor een skateparkje naast de tennisvelden.Na afloop is er bij de 3 

gebroeders onder het genot van een kopje koffie een informeel samenzijn geweest 

 

 

Gastsprekers openbare vergaderingen 
 

Dhr. Huub van leuken doet  op 10 mei 2010een presentatie waarom hij het initiatief heeft genomen om te 

komen tot een herinneringsprofiel van de alom bekende schaapsherder Evert de Vries  

 

Wethouder Martien Jansen  komt tekst en uitleg geven  op 20 september 2010 over de toekomstige 

structuurvisie van Gerwen en de rijksbufferzone  die snel definitief zal worden vastgesteld 

. 

  Opinie Dorpsraad Gerwen  
 

1. Goede samenwerking met gemeente Nuenen en ambtenaren 

2.IDOP Gerwen is goedgekeurd wat een enorme opsteker is 

3.CPO bouwen in Gerwen is door de gemeente en woningbouwvereniging helpt elkander op een te lang 

  spoor gezet. Daarbij is de dorpsraad in deze zwaar teleurgesteld !Wij hopen dat in samenspraak met  de  

   gemeente, provincie en woningbouwvereniging Helpt Elkander er nu daadwerkelijk concreet stappen   

  ondernomen worden  voor CPO bouwen in Gerwen.De wil om eruit te komen is er, de aangemelde     

belangstellenden kunnen we niet langer  aan het lijntje houden.  

  De leefbaarheid van Gerwen   is voor de middenlange termijn in het   geding !   

 

Slotconclusie 

De Dorpsraad Gerwen heeft  ook in 2010 bewezen dat het een directe 

schakel/intermediar  is tussen burger en bestuur. 
Namens de Dorpsraad Gerwen 

 

Cees van keulen (voorzitter) 
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