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Dorpsraad Gerwen   
Notulen openbare vergadering 20 juni  2011 
 

 

 

 

Cees van Keulen, voorzitter 

22 augustus 2011 

 
 

 

 

 

Soort vergadering Openbare vergadering 

Datum   Maandag 20 juni 2011 

Plaats  Dorpshuis D’n Heuvel 

Aanvang  20.00 uur 

  

 

Nr.15 

 

  

Agendapunten 

 

 

 

 

 

 

1. Opening.  

2. notulen vergadering 4 april 2011 

3. Post in en uit 

4.  mededelingen dagelijks bestuur 

5. advies gehandicapten-parkeerplaatsen centrum Gerwen 

6. Stand van zaken IDOP projecten met toelichtinng door Arie Ras projectleider  

    Nuenen C.A. 

7. Leefbaarheid Gerwen : werkgroep aan het woord 

8. Rondvraag 

9.Sluiting 
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1. Opening  
 

Voorzitter Cees van Keulen heet eenieder welkom. Meldingslijn gemeente: 2631699 en melden 
kan ook via website van de gemeente. Voor winkel aan huis: Pino Beks, 2833402. 

Henk Draad is vandaag  afwezig 

2.Notulen vergadring 4 april 2011 

De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging voor de notulist  

3 .Post / mail in/uit 

 Start bijeenkomst structuurvisie Gerwen op 28 juni 2011 
Geprekspartners : gemeente ,helpt elkander, dorpsraad gerwen 
Uitnodiging voor IDOP Gerwen over communicatie door gemeente verzorgd door Dhr.Arie ras 
Brief van Gemeente over toekomst Dorpshuis gerwen. 
Kim v/d Bruggen volgt Sjoerd Gijsel op Als Coordinator  dorpsraden en veiligheid 
Gemeente neemt direct aanbeveling over van intermediar  om plan  de heuvel bij het oude te 
laten. 
De overige aanbevelingen zoals  o.a het vrij toegnkelijk zijn  van “den heuvel “voor iedereen voor 
eind 2012 wordt als aanbeveling meegenomen in het herijkingsprogramma accomodatiebeleid.zie 
raadsinformatiebrief 19(openbaar op internet te bezoeken) 
Advies aan gemeentebestuur om kermis die succesvol is verlopen afgelopen jaar ongeveer 
hetzelfde door te voeren 

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

 Ander v/d maat is onderscheiden met de bronzen eremedaille 
Zittingsperioide dorpsraden is verlengd tot 2014 
Brief Andre menke ruiterweg 31 wordt als een private zaak beschouwd en derhalve geen stellingnamen 
van Dorpsraad gerwen. 
  
  

5.Advies gehandicaptenplaatsen centrum gerwen 

2 gehandcaptenplaatsen zijn er aangewezen i.o.m. verkeersdeskundige. 

6. stand van zaken Idop door dhr.arie Ras projectleider gemeente nmuenen C.A., 

Dhr.Arie ras licht alle idopzaken en vragen toe 

7. Leefbaarheid gerwen :Werkgroep aan het woord 

 Kees van de Sande vertelt over de uiteriking van de bronzen eremedaille voor Andre van de maat, en alle 
actiuviteiten en mogelijkheden over de inloop en andere activiteiten.Inloop fietsen en wandelen lopen goed!  

8. Rondvraag 

Hoe zit het met CPO ? Er wordt vaart gezet achter het gerwense structuurvisieplan.Het is de 
hoogste tijd om cpo op de rails te zetten ivm het lange wachten van de belangstellenden die 
anders wellicht elders emplooi kunnen vinden 
 
9. sluiting 
 

Voortzitter dankt eenieder en sluit de vergadering 
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