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Dorpsraad Gerwen Notulen openbare vergadering 21 november  2011 
 

26 november 2011, 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. 
Bericht van verhindering: Ruurd van Heijst. Aanwezig 51 personen. 

2. Notulen vergadering 5 september 2011 

De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.  

3. Post/Mail in/uit 

Afscheid burgemeester Willem Ligtvoet op donderdag 26 januari, raadsvergadering 14.00–17.00 uur in Het Klooster 
met aansluitend receptie voor iedereen. Gerwen neemt informeel afscheid op zaterdag 14 januari 2012. Werkgroep 
Leefbaarheid en Dorpsraad regelen een en ander. 

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

Dorpsraad heeft Helpt Elkander geadviseerd om bij verkoop pand familie Dekkers a/d Heuvel een gedeelte van de 
grond (achterzijde) niet te verkopen. Dit om rekening te houden met een toekomstige verbinding van het Dorpshuis 
met de gymzaal van de brede school Heuvelrijk. 
Berichtgeving over evaluatie kermis. Positieve geluiden over opzet, attracties opbouw etc. Alle aanwezigen, 
waaronder twee kermisexploitanten waren positief, ondanks het mindere weer. 

 

5. Presentatie Structuurvisie Gerwen en toelichting CPO-bouwen 

Presentatie ontwerp-structuurvisie door wethouder Martien Jansen en toelichting CPO-bouwen door Henri Smits, 
directeur Helpt Elkander. 
Op 29-11-2011 is er een aparte voorlichtingsavond voor de ingeschreven CPO-gegadigden in café De Stam. 
Voorzitter Cees van Keulen geeft de zienswijze dorpsraad op structuurvisie en deze reactie gaat  schriftelijk naar 
gemeentebestuur. 

6. Stand van zaken iDOP door kartrekkers en Arie Ras, projectleider gemeente Nuenen c.a. 

Besproken worden plannen voor d’n Tip, Gerwenseweg, Huysven en bushaltes Smits van Oyenlaan. 

7. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

 Kees van de Sande vertelt over ontmoeten, betrekken, samenleven. De werkgroep bestaat 1 jaar en gaat voortaan 
door als een stichting. Elke maandag is er een inloop waar momenteel 20 à 25 personen aan deelnemen. Ook zijn er 
enkele lezingen georganiseerd. Kees nodigt een ieder van harte uit voor deze activiteiten.  

8. Rondvraag 

Gebruik nieuwe gymzaal brede school. Helpt Elkander is eigenaar, gemeente is hoofdhuurder. Voor gebruik gymzaal 
melden bij schooldirecteur Mark Smits, als gebruiker/huurder van de gymzaal. Dorpsraad is adviseur 
gemeentebestuur. 
Bomen rooien in buitengebied Mag er gerooid worden als betreffende straat in ecologisch hoofdstructuur ligt? Het 
gaat hier om populieren (canidassen) die op een gegeven moment kaprijp zijn. Kappen mag, wel geldt plicht tot 
herplanten.  
Henri Smits van Helpt Elkander meldt dat huurwoningen in de gemeente voorzien worden van brandmelders. 
Geïnteresseerden kunnen brandmelders kopen bij Helpt Elkander. Eventueel regelen via Werkgroep Leefbaarheid. 

9. Sluiting_____________________________________________________________________                                                                                              
Voorzitter meldt dat de volgende vergadering gepland is op maandag 27 februari 2012. Verder dankt hij een ieder 
voor de inbreng en sluit de vergadering.  

                                              


