
 

 

1 

 

Dorpsraad Gerwen Notulen openbare vergadering  21 mei  2012 
 

15 juni 2012, 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 27 februari 2011 

De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.  

3. Post/Mail in/uit 

Opening den heuvel op 1 juni 2012 om 19.00 uur,tevens afscheid Tiny de Greef en Jos Thielemans. 
1 en 2 september  jubileum tjonge jonge ! 
Dankbrief van oud burgemeester Ligtvoet voor prachtig afscheid. 
Jaarverslag van lev groep 
Vergoeding dorpsraad geren gaat omhoog naar € 1136,41 
 

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

Jan Bekkers en Ton Tenback hebbenin Nuenen opening actie rooken brandmelders bijgewoond.Met name 
in de dorpen zal snel als eerste getart worden! 
Advies uitgebracht over kermis 2012 om positief te reageren op initiatief van voorgaande jaren 
Gerwense weg moet klaar zijn voor kermis 
Website Gerwen ;Wordt gesponord uit gelden communicatie IDOP 

5. Stand van Zaken IDOP gerwen 

Arie Ras ligt alle punten toe.Voorlichtingsbijeenkomnst voor bewoners Tip en gerwenseweg door aannemer jannsen 
uit Gerwen  en gemeente Nuenen op 24 mei 2012. 
Gerwense weg moet klaar voor kermis! Eis van de Gemeente Nuenen 
 

6. Planning nieuwe straatnamen 

Nogmaals aandacht van de dorpsraad gerwen om de nieuwe straatnamen anders te plaatsen volgens advies 
dorpsraad Gerwen 

7. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

 Miriam van de Sande geeft wat er zoal gedaan is dit voorjaar! De werkgroep leefbaarheid heeft haar 
bestaansrecht meer dan bewezen.2 x week inloop(met mogelijkheid tot wandelen(maandag en fietsen 
(vrijdag)Heel veel activiteiten en deelnemers tonen aan dat de mensen in Gerwen de weg weten naar de 
inloop .De inloop gaat weer terug naar de Dorpshuis Den Heuvel  
Er is ook een samenwerkingsverband met de stichting kindervakantieweek Gerwen die ook de werkgroep 
een financiele ondersteuning biedt voor activiteiten voor de jeugd! 

8. Rondvraag 

Toon bouw ; Is alles klaar op de gerwenseweg voor kermis?  ja 

Noud leenders:Leg grens Nuenen bij kanaal! Door intensieve samenwerking Son niet meer nodig! 

 

9. Sluiting_____________________________________________________________________                                                                                              
Voorzitter meldt dat de volgende vergadering gepland is op maandag 17 september 2012. Verder dankt hij een ieder 
voor de inbreng en sluit de vergadering.  
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