
 

Jaarverslag Dorpsraad Gerwen 2011 

 

De Dorpsraad Gerwen heeft zich ook in 2011 ingezet voor de leefbaarheid van de 

Gerwense samenleving. In goede samenwerking met het gemeentebestuur van Nuenen 

c.a. is de leefbaarheid behartigd. Daarbij ondervindt de Dorpsraad ook veel steun van 

de inwoners van Gerwen en van diverse verenigingen en besturen, zoals de werkgroep 

Leefbaarheid Gerwen. 

 

Dit jaar hebben met name de Integrale Dorpsontwikkelingsprogramma’s (IDOP’s)  een 

belangrijke rol gespeeld. In samenwerking met de bewoners, verenigingen en de gemeente 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn de voorbereidingen voor de IDOP-projecten in gang 

gezet.  

 

Het CPO-bouwen in Gerwen is in een stroomversnelling gekomen, waarbij de potentiële 

starters twee keer uitvoerig zijn voorgelicht. Het vervolg zal plaats vinden in 2012 te weten de 

oprichting van een CPO-vereniging in Gerwen.  

 

Verlenging zittingstermijn 

Naar aanleiding van het overleg van het gemeentebestuur met de dorpsraden Nederwetten en 

Gerwen en de wijkraad Eeneind is de gemeentelijke verordening op de Dorps- en wijkraden 

aangepast wat betreft de zittingstermijn van vier jaar. Het gemeentebestuur heeft besloten 

deze termijn te verlengen met twee jaar tot aan de volgende verkiezingen in 2014. Want de 

eerstkomende verkiezingen voor de gekozen dorpsraden en wijkraad vindt plaats in 

combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen, die gepland zijn in maart 2014.  

 

Vergaderingen/overleg 

In het jaar 2011 heeft de Dorpsraad Gerwen acht vergaderingen gehouden. Dat zijn vier 

openbare vergaderingen in het Dorpshuis D’n Heuvel en in het Huysven i.v.m. verbouwingen 

van het Dorpshuis. En ook vier besloten vergaderingen, want voorafgaande aan de openbare 

dorpsraadvergaderingen bespreekt de dorpsraad de agenda op toerbeurt bij de dorpsraadsleden 

thuis.  

 

De Dorpsraad overlegde ook diverse keren onder meer met het gemeentebestuur, 

medewerkers van de gemeente, verenigingen, Brede School Heuvelrijk en niet te vergeten 

met inwoners die de Dorpsraad benaderen. 

 

Een delegatie van de Dorpsraad heeft deelgenomen aan de studiedag Leefbaarheid van de 

kleine kernen, georganiseerd voor de Vereniging van Kleine Kernen.  

  

De Dorpsraad Gerwen volgt de gemeenteraadsvergaderingen. Dit gaat volgens een rooster 

waar steeds twee leden van de Dorpsraad Gerwen aan deelnemen. De Dorpsraad blijft op deze 

manier op de hoogte van de beraadslagingen en besluiten van de Nuenense gemeenteraad. 

Ook wordt daar informeel contact gelegd over lopende zaken in het dorp. 

 

 



Adviezen/Brieven 

 

Nr. Datum Onderwerp  

1.  28 februari 2011 verlenging periode dorpsraadsleden met twee jaar; 

2.  21 februari 2011 aanwijzing Wim de Groot en vervanger Hein Donkers voor 

klankbordgroep Noordoostcorridor Oost-westverbinding, nieuwe weg die A50 Ekkersrijt/Son 

verbindt met N279 bij Laarbeek; 

3. 12 mei 2011 opzet kermis nieuwe stijl;  

4. 20 juni 2011 gehandicaptenparkeerplaatsen in Gerwen; 

5. 12 oktober 2011 evaluatie kermis nieuw stijl; 

6.  21 november 2011 zienswijze op ontwerp-structuurvisie Gerwen. 

                                  

 

Lopende zaken 
 

De Dorpsraad Gerwen heeft zich ook in 2011 ingezet voor het integraal 

Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) Gerwen en voor de diverse projecten die binnen het 

IDOP gerealiseerd gaan worden.  

 

IDOP Gerwen 

De Dorpsraad Gerwen heeft in samenwerking met het gemeentebestuur en het SRE het IDOP 

Gerwen gepresenteerd. In februari 2011 is dit goedgekeurd door de provincie Noord-Brabant. 

IDOP wordt medegefinancierd door de provincie. De realisatie gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Zo is de gemeente eindverantwoordelijk voor alle 

subsidiestromen. Het college van B en W heeft planoloog buitengebied Arie Ras als 

gemeentelijke projectleider voor de IDOP-projecten aangesteld.  

 

CPO-project  

Dorpsraad organiseerde twee voorlichtingsavonden in november en december 2011. 

Medewerking werd verleend door woningbouwvereniging Helpt Elkander het bestuur van 

CPO-bouwen Esrand Nederwetten. Naar verwachting wordt in het voorjaar 2012 de 

vereniging CPO Gerwen opgericht. 

 

Tip Gerwen 

Overleg met aanwonenden van de Tip over bestemming en invulling Tip na verplaatsing 

Brede School Heuvelrijk. Ook overleg met kerkbestuur (eigenaar van de Tip), Brede School 

Heuvelrijk (een van de gebruikers) en gemeente. Plan van uitvoering wordt gemaakt in 

overleg met gemeente. Realisatie gepland in 2012. 

 

Gerwenseweg 

Ontwerp-plan opgesteld door klankbordgroep in samenwerking met gemeente. 

Ontwerp uitwerken, geplande realisatie start voorjaar 2012 en gereed september 2012. 

 

Het Huysven 

Plan buitenterrein gemaakt, ingediend, goedgekeurd en grotendeels reeds uitgevoerd. 

 

Bushaltes 

Overleg van Dorpsraad met gemeente en Hermes Groep. In samenwerking met gemeente 

wordt plan gemaakt. Uitvoering in 2012. 

 



Skateramp 

In gesprek over mogelijke locatie(s) met gemeente. 

 

AED’s 

Op initiatief van de Dorpsraad Gerwen is een AED-project van de grond gekomen dat 

medegefinancierd wordt door woningbouwvereniging Helpt Elkander. Het eerste advies voor 

Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) van de Dorpsraad Gerwen dateert van 25 

februari 2008. Gerwen telt inmiddels drie van dergelijke defibrillatoren en dertig Gerwenaren 

hebben een AED-cursus gevolgd. Vanuit Gerwen hebben zich 25 dorpsgenoten aangemeld 

voor AED-Alert. De realisatie en het beheer van de AED's is ondergebracht bij de Stichting 

Heartsafe Nuenen c.a.  

              

Contacten met college van Burgemeester en Wethouders 

In 2011 zijn er diverse bijeenkomsten geweest met het college van B en W. Zo was er op 26 

januari 2011 een overleg in de B&W-kamer op het gemeentehuis het voltallige college van B 

en W en de Dorpsraad (zie bijgevoegd verslag). 

Tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad met het IDOP als agendapunt hebben 

wethouder Martien Jansen en projectleider Arie Ras toelichting gegeven op de stand van 

zaken. Wethouder Jansen heeft tekst en uitleg gegeven bij het ontwerp van de structuurvisie 

Gerwen.  

Slotconclusie 

De Dorpsraad Gerwen heeft ook in 2011 bewezen dat het een directe schakel/intermediar is 

tussen burger en bestuur. 

 

Namens de Dorpsraad Gerwen 

 

 

 

Cees van Keulen, voorzitter    Ruurd van Heijst, secretaris 

 

 

Gerwen, 27 februari 2012 


