
Algemeen verslag dorpsraad Gerwen 
periode 1 januari 2013 – 1 april 2014 

De dorpsraad Gerwen heeft zich in de periode van 1 januari 2013 tot 1 april 2014 
ingezet voor de leefbaarheid en het welzijn van de Gerwense samenleving. Daarbij 
ondervindt de dorpsraad veel steun van de inwoners van Gerwen en van diverse 
verenigingen en besturen, met name van de Werkgroep  Leefbaarheid Gerwen (WLG). 
De dorpsraad heeft in goede samenwerking met het ge meentebestuur van Nuenen c.a. 
de belangen van de woonkern Gerwen behartigd onder meer door het gevraagd en 
ongevraagd geven van waardevolle adviezen.  
  
De dorpsraad heeft met als motto: ‘Hou Gerwen op de  kaart, een dorpsraad meer dan 
waard!’ een succesvolle campagne gevoerd voor het b ehoud van de dorpsraad voor 
Gerwen. Met een opkomst van 53,67% van de kiesgerec htigde Gerwenaren werd het 
vereiste aantal van 40% + 1 ruimschoots gehaald.  
De verkiezingen zijn 19 maart 2014 gehouden en de n ieuwe samenstelling van de 
dorpsraad ziet er als volgt uit: Rob Appelhof (voor zitter), Jan Bekkers, Anja van Berlo 
(secretaris), Ad Donkers, Reinoud Lantman (plv. voo rzitter), Ton Tenback en Hans 
Wouters (penningmeester). 
De periode van zes jaar van de zittende dorpsraad –  geïnstalleerd op 22 januari 2008 – 
is afgesloten en de nieuwe dorpsraad is gestart.  
 
Afsluiting iDOP-projecten en nieuw reglement  
In het eerste kwartaal van 2013 zijn de projecten in het kader van het integrale 
DorpsOntwikkelingsProgramma (iDOP) afgesloten. De iDOP-projecten zijn gerealiseerd in 
samenwerking met bewoners, verenigingen, Helpt Elkander en de gemeente Nuenen c.a. De 
projecten zijn uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur (gemeentelijk projectleider 
Arie Ras) met steun van de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE). Vrijdag 22 maart is dit gevierd met een dorpsfeest. 
 
Nieuw reglement 
De dorpsraad Gerwen heeft deelgenomen aan diverse overlegbijeenkomsten met het 
gemeentebestuur om te komen tot een nieuw reglement voor de wijk- en dorpsraden. Hierbij 
zijn ook de wijkraad Eeneind en de dorpsraad Nederwetten betrokken. Begin 2014 is het 
nieuwe reglement door de gemeenteraad vastgesteld. Dit reglement vervangt de 
gemeentelijke verordening op de dorps- en wijkraden uit 2007. 
 
Vergaderingen / activiteiten  
In dit verslag worden vergaderingen en activiteiten vermeld in de periode 1 januari 2013 tot 1 
april 2014. In deze periode heeft de dorpsraad tien keer vergaderd: vijf openbare 
vergaderingen en vijf besloten vergaderingen. Voorafgaande aan de openbare 
dorpsraadsvergaderingen bespreekt de dorpsraad de agenda op toerbeurt bij de leden thuis.  
 
De dorpsraad overlegde diverse keren met het gemeentebestuur, met medewerkers van de 
gemeente (o.a. Kim van der Bruggen i.v.m. verkiezingen), met verenigingen, en met 
Gerwenaren die de dorpsraad rechtstreeks benaderen. 
 
Overzicht vergaderingen / adviezen / activiteiten 
datum            onderwerp 
 
  2 januari 2013 nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur;  
  6 januari 2013 receptie gouden jubileum pastoor Freek Groot; 
  3 maart 2013  deelname aan ringsteken halfvastenevenement (1ste plaats); 



  9 maart 2013 André van der Maat-dag: Gerwen Schoon!  
22 maart 2013  officiële opening van de diverse iDOP-projecten; 
22 april 2013  afscheid wethouders Ans van der Velden en Paul de Witte; 
23 mei 2013  afscheid wethouders Martien Jansen en Henk Pero;  
24 juni 2013  advies verkeersmaatregelen woonkern Gerwen en 
    realisatie d.m.v. plaatsing twee borden Doorgaand Verkeer; 
24 juni 2013  advies aanleg voetpad Gerwenseweg (n.a.v. rondvraag) en 

realisatie voetpad (olifantenpad) begin 2014; 
najaar 2013  realisatie twee invalideparkeerplaatsen; 
19 oktober 2013  opening Gerwen Kermis; 
najaar 2013   realisatie oplaadpunt elektrische auto’s op Heuvel; 
 2 januari 2014  nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur in D’n Heuvel;   
19 maart 2014  verkiezingen dorpsraad Gerwen; 
22 maart 2014  deelname aan ringsteken halfvastenevenement; 
25 maart 2014  afscheid zittende dorpsraad en start nieuwe dorpsraad 
    (door burgemeester Maarten Houben, TV-registratie LON);  
29 maart 2014  André van der Maat-dag: Gerwen Schoon!  
                
Samenstelling dorpsraad 
De dorpsraad Gerwen bestaat tijdens die periode uit de volgende zeven leden: Jan Bekkers 
(vice-voorzitter), Jos Bisseling (lid), Henk Draad (penningmeester), Wim de Groot (lid), Ruurd 
van Heijst (secretaris), Cees van Keulen (voorzitter) en Ton Tenback (lid). 
 
Klankbordgroep Noordoostcorridor N279 en oost-westv erbinding (de Ruit) 
De dorpsraad wordt in de klankbordgroep Noordoostcorridor N279 en oost-westverbinding 
(onderdeel van Brainport Oost) vertegenwoordigd door Wim de Groot met als vervanger 
Hein Donkers. Het standpunt van de dorpsraad kort geformuleerd: de dorpsraad is tegen de 
Ruit en mocht de Ruit er toch komen dan adviseert de dorpsraad een tracée ten noorden van 
het Wilhelminakanaal en niet dwars door de buurtschap Stad van Gerwen. Dit is in grote 
lijnen ook het standpunt dat het Nuenense gemeentebestuur innam in het najaar 2013.   
Het provinciebestuur kwam in het najaar 2013 met de tervisielegging van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau voor de Noordoostcorridor (De Ruit). Hierop werden zo’n 1900 
zienswijzen ingediend. De informatie uit die zienswijzen vormt samen met de NRD het 
uitgangspunt voor de verder uitwerking in een MER-project en een Provinciaal Inpassings-
Plan (PIP). In september 2014 kiezen Gedeputeerde Staten van onze provincie het 
voorkeursalternatief. Daarna wordt het PIP uitgewerkt dat in 2015 wordt voorgelegd aan 
Provinciale Staten. Wordt vervolgd. 
 
GERWEN geeft om ZORG! 
Het onderwerp ZORG is bij elke bijeenkomst van de dorpsraad aan de orde geweest. In de 
openbare vergadering van 24 juni, opgezet in samenwerking met de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG), kwamen onder het motto: GERWEN geeft om ZORG! 
belangstellende inwoners van Gerwen aan het woord. De dorpsraad en de WLG blijven 
samen met betrokken Gerwenaren werken aan zorg, nu en in de toekomst. 
 
CPO Gerwen 
De plannen voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwen in Gerwen liggen 
in de ijskast. De CPO-vereniging Gerwen heeft in het najaar van 2013 het bijltje erbij 
neergelegd. In een gesprek met het gemeentebestuur kreeg de vereniging geen zekerheid 
dat er op korte termijn grond beschikbaar komt om een tiental starterswoningen te bouwen.  
Potentiële starters hebben destijds op advies van dorpsraad Gerwen een CPO-vereniging 
opgericht (met steun vanuit iDOP) en dorpsraadslid Ton Tenback treedt op als adviseur van 
de vereniging.  
Het bestuur van woningbouwvereniging Helpt Elkander heeft eerder al het gemeentebestuur 
laten weten dat er voorlopig geen nieuwe bouwactiviteiten opgestart worden en dat geldt ook 



voor CPO-Gerwen. De dorpsraad heeft samen met de CPO-vereniging een poging 
ondernomen om het project vlot te trekken door wethouder Annegien Wijnands op locatie bij 
te praten. Omdat er voorlopig geen bouwlocatie beschikbaar komt heeft het bestuur van de 
vereniging de hoop op uitvoering opgegeven.  
                   
AED’s  
Op initiatief van dorpsraad Gerwen is destijds een AED-project van de grond gekomen dat 
medegefinancierd is door woningbouwvereniging Helpt Elkander. Gerwen telt drie 
Automatische Externe Defibrillatoren (AED's). Enkele tientallen Gerwenaren hebben een 
AED-cursus gevolgd en zijn aangesloten op AED-Alert. De realisatie en het beheer van de 
AED's is ondergebracht bij de Stichting Heartsafe Nuenen c.a. Jan Bekkers – vice-voorzitter 
van de dorpsraad – maakt deel uit van dat stichtingsbestuur. 
 
Rookmelders 
Vanuit de dorpsraad is ook een project voor de plaatsing van rookmelders ondersteund. De 
uitvoering hiervan gebeurt samen met de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen in nauwe 
samenwerking met de plaatselijke vrijwillige brandweer en met woningbouwvereniging Helpt 
Elkander (project Nuenen Brandveilig!). In zeventig huurwoningen van Helpt Elkander zijn 
126 rookmelders aangebracht en het plan voor aanbieding van rookmelders voor particuliere 
woningen ligt klaar. 
              
Slotconclusie 
De dorpsraad heeft zich in de afgelopen periode gekweten van haar taak als 
belangenbehartiger van de leefbaarheid van de woongemeenschap Gerwen en van het 
welzijn van de Gerwenaren. Ook functioneert de dorpsraad ook als directe schakel tussen 
burger en bestuur. 
 
Namens dorpsraad Gerwen, 
 
de secretaris,      de voorzitter, 
 
 
 
Ruurd van Heijst     Cees van Keulen 

 

Gerwen, 9 mei 2014  


