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Dorpsraad Gerwen   
Notulen openbare vergadering 21 februari 2011 
 

 

 

 

Cees van Keulen, voorzitter 

1 maart 2011 

 
 

 

 

 

Soort vergadering Openbare vergadering 

Datum   Maandag 21 februari 2011 

Plaats  Dorpshuis D’n Heuvel 

Aanvang  20.00 uur 

  

 

Nr.13 

 

  

Agendapunten 

 

 

 

 

 

 

1. Opening.  

2. Wethouder Henk Pero over: Samen doen we meer. 

3. Toelichting IDOP Gerwen door Arie Ras.  

4. Notulen vergadering 8 nov. 

5. Post/mail In / Uit (o.a. Wim de Groot wordt afgevaardigde dorpsraad vor 
klankbordgroep Noord-Oost corridor). 

6. Jaarverslag (algemeen en financieel) over 2010. 

7. Mededelingen dagelijks bestuur en lopende zaken zoals CPO-bouwen. 

8. Leefbaarheid Gerwen: werkgroep aan het woord. 

9. Rondvraag. 

10.Sluiting. 
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1. Opening  
 

Voorzitter Cees van Keulen heet de ruim 50 belangstellenden welkom. Meldingslijn gemeente: 2631699 en melden kan ook via 

website van de gemeente. Voor winkel aan huis: Pino Beks, 2833402. 

2. Wethouder Henk Pero over: Samen doen we meer 

Wethouder Pero licht het succesvolle project Samen doen we meer  toe. Burgers zullen meer gevraagd worden om met 

elkaar zaken voor elkaar te krijgen, zoals vuurwerkafval inleveren, sneeuwruimen voor eigen huis, enz. Meer 

verantwoordelijk voor eigen omgeving. Vorig jaar zijn er bij de gemeente zo’n 4500 meldingen binnengekomen. De  

gemeente gaat nog meer meldingen sneller oplossen. Blijf alert met meldingen.  

3 .Toelichting IDOP door Arie Ras, planoloog buitengebied 

 Arie Ras geeft toelichting op het door de provincie toegekende budget van het IDOP Gerwen. Gemeente en provincie 

hebben een totaal budget van 1,5 miljoen euro die binnen de idop zijn geoormerkt voor diverse leefbaarheidsprojecten. 

Arie Ras is projectleider voor het IDOP in Gerwen. Dorpsraad Gerwen en bewoners van Gerwen slaan de handen ineen 

voor de uitvoering. 

 

4. Notulen 8 nov.  

De notulen van 8 nov. Worden met dank aan de secretaris goedgekeurd. 

5. Post/mail in/uit 

Verzoek van gemeente om deel te nemen aan de klankbordgroep Noord-oost Corridor t.b.v Ruit. Wim de Groot is 

afgevaardigde namens de dorpsraad met als plaatsvervanger Hein Donkers. Benoeming wordt met applaus bevestigd. 

Advies aan gemeente van dorpsraad: verhoog jaarbudget voor dorps- en wijkraden van  1000 naar  1500 euro. 

6. Jaarverslag 2010 

Algemeen en financieel Jaarverslag  2010 wordt goedgekeurd.  

7. Mededelingen dagelijks bestuur 

CPO-locatie zal worden opgenomen in Structuurvisie. Wethouder Jansen zegt toe dat het concept voor de structuurvisie 

Gerwen voor het zomerreces gepubliceerd zal worden. Oproep aan belangstellende starters voor  CPO-bouwen om zich 

nu te melden bij de secretaris.  

  

8. Werkgroep leefbaarheid Gerwen 

Kees van de Sande van deze werkgroep geeft een toelichting op de inloop op maandag en de overige activiteiten die de werkgroep 

ontplooit. De inloop wordt steeds drukker. Hoort, zegt het voort. 

 

 

9. Rondvraag 
Harrie Jansen: wanneer komen nieuwe deksels blauwe papierbak t.b.v.  plastic-verzamelzakken? Wethouder Pero neemt dit mee 

en zal zorgen voor een reactie. 

Henk van den Hurk vraagt of er info en ervaringen zijn uit andere IDOPS? Die zijn er en wel bij Jan Bekkers en Ton Tenback. 

Chris van de Sande meldt dat er een nieuwe trap staat bij papiercontainer op terrein Huysven. Allemaal papier brengen, opbrengst 

gaat naar jeugdwerk. 

Ruurd van Heijst: aanmelden starters CPO Gerwen. 

 

 

10.Sluiting 
De voorzitter dankt de belangstellenden en speciaal de gastsprekers/wethouders voor hun komst.  

                                              

 

 

 


