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Dorpsraad Gerwen Notulen openbare vergadering  18 maart 2013  
 

25 maart 2013 2013 Cees van Keulen, voorzitter 
 

1. Opening  

Voorzitter Cees van Keulen heet iedereen welkom. Meldingslijn gemeente: 2631699; kan ook via website van de 
gemeente; www.nuenen.nl. Voor winkel aan huis: bel Pino Beks: 2833402. 
 

2. Notulen vergadering 26 november 2012 

De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.  

3. Post/Mail in/uit 

Brief gemeente : college van Ben W : 2 wethouders zijn afgetreden : Dhr P de Witte en Mevr. A van der 
Velden.Receptie volgt later .dorpsraad  wordt hiervoor uitgenodigd. 
Uitnodiging dorpsraad nederwetten : social cohesie in Nederwetten onderzoek : presentatie resultaten vr 5 april 2013 
om 16.00 uur . Dhr.J bekkers en Dhr.T Temnback zijn hierbij namens de Dorpsraad Gerwen aanwzeig. 
 

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

De dorpsraad gerwen heeft het ringsteken 2013 gewonnen! 
Vergaderdata : 17 juni 2013  in T huysven overige data  9 september en 20 november 2013.Locatie in 
overleg later bekend. 

5. jaarverslag 2012 en begroting 2013 

Jaarverslag en financieel verslag besproken en geodgekeurd.Concept omzetten in definitieve versie! 

6. stand v zaken Idop projecten 

Er moeten nog een aantal zaken in detail afgewerkt worden.Aanstaande vrijdag 22 amaart 2013 opening 
idopprojecten  . 

7. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

 De wrkgroep leefbaarheid heeft hoogeloon en Elsendorp bezocht.Zorg in de toekomst in gerwen komt op 
de openbare dorsraadsvergadering te staan van 17 juni 2013. 
De werkgroep heeft activiteiten georganiseerd voor de opening van de idop projekten! 

8. Rondvraag 

Hein Donkers : plaatsing koningslinde op driedorpenpunt bij molen.Kunnen de doerpsraden dit 

ondersteunen: 

Antwoord : ja 

Henk vd Hurk : Negatieve publiciteit over idop van een poltieke partij! Doen jullie hier iets mee dorpsraad 

? We hebben officeieel niets ontvangen dus geen reactie! 
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9. Sluiting_____________________________________________________________________                                                                                              
Voorzitter meldt dat de volgende vergadering in het voorjaar van 2013 wordt geplandVerder dankt hij een ieder voor 
de inbreng en sluit de vergadering.  

                                              


