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Dorpsraad Gerwen / Notulen openbare vergadering  25 november 2013  
 

 

1. Opening  

Voorzitter Cees van Keulen heet iedereen welkom. Er wordt een kort moment stil gestaan bij een viertal overleden dorpsgenoten.  
Afwezig m.b.v.v. wegens ziekte Henk Draad en Ruurd van Heijst. Afwezig ook m.b.v.v. Wim de Groot en voorzitter licht toe dat 
Wim afwezig is omdat hij wil dat de dorpsraad in D’n Heuvel vergadert. Voorzitter heeft van beheerder van D’n Heuvel te horen 
gekregen dat het Dorpshuis op maandagavond bezet is met repetities van Gerwens Gemengd Koor Sint Caecilia (t/m maart). 
Meldingslijn gemeente: 263 1699; kan ook via website van de gemeente: www.nuenen.nl. 
Voor winkel aan huis, bel Pino Beks: 283 3402. 

2. Notulen vergadering 24 juni 2013 

De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.  

3. Post/Mail in/uit 

Geen binnengekomen post/mail  i.v.m. plotse afwezigheid secretaris. 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

Afgelopen weekend is er een nieuwe Prins Carnaval geïnstalleerd. Prins Coltello is Bram Bastiaansen en adjudant Forchetta is 
Koen Gevers. Jeugdprins Marcos is Marco Raaijmakers, jeugprinses Sun is Tessy Joosten en hofdame Shine is Meike Wouters. 
De prins(ses) van de Stemkes wordt zondag 15 december bekendgemaakt. 

5. Stand van Zaken CPO-woningen en de Ruit 

Het college van B&W ondersteunt het CPO volledig en om het CPO te starten is beschikbaarheid van grond een eerste vereiste. 
Geschikte gronden zijn niet zo maar voorhanden, de percelen zijn onderdeel van contracten. Wethouder Annegien Wijnands heeft 
samen met de kopersvereniging en twee leden van de dorpsraad een wandeling gemaakt door Gerwen. Vervolgafspraak op 10 
dec.en de CPO-vereniging hoopt dan met plannen te komen. 
De Ruit: de voorzitter geeft een toelichting over de stand van zaken. Morgen, dinsdag 26 november, geeft de provincie vanaf 15.00 
uur toelichting op de plannen in De Koppelaar in Nederwetten. Meer informatie ook op: www.nederwettenzegtnee.nl.  
Standpunt dorpsraad Gerwen kort samengevat: dorpsraad is tegen de Ruit en mocht de Ruit er toch komen dan adviseert de 
dorpsraad een tracée ten noorden van het Wilhelminakanaal en niet dwars door de buurtschap Stad van Gerwen. 
Boudewijn Wilmar (vertegenwoordiger actiegroep) geeft aan dat je nog info bij hem kan krijgen voor het indienen van zienswijze. 
Dit moet voor 16 december aanstaande gebeuren.  

6. Verkiezingen Dorpsraad Gerwen woensdag 19 maart 2014 

Woensdag 19 maart 2014 wordt gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe Dorpsraad Gerwen gekozen 
bestaande uit 5 of 7 leden, afhankelijk van het aantal kandidaten. Een ieder van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen. De 
Dorpsraad moet deze verkiezing zelf regelen in overleg met de gemeente. Een verkiezingscommissie zal dit met de dorpsraad 
gaan begeleiden.  

7. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

Gerwen geeft om zorg. Kees van de Sande geeft een toelichting op de gehouden enquête Zorg en Welzijn. Donderdagavond 16 
januari wordt een complete uitleg gegeven over de enquête zorg en welzijn. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat de 
manier van brengen/ophalen van de enquête prima was en de enquête van goede kwaliteit was. Aan de orde komt ook de wens 
van het volledig toegankelijk maken van Dorpshuis D’n Heuvel, waarbij als voorbeelden dorpshuizen in o.a. Lieshout/Laarbeek en 
Sterksel worden genoemd. 

8. Rondvraag 
Gerard Gorselink vraagt of Wim de Groot nog wel lid is van de dorpsraad. Ja, Wim is nog lid van de dorpsraad. Zo is Wim 
afgevaardigde van de dorpsraad in de klankbordgroep over de Ruit met als vervanger Hein Donkers. 
Jack van de Goor spreekt - ook namens buurman Marcel Westphal - over geluidsoverlast vanwege de klinkerweg aldaar en hij 
spreekt over de zgn. wasbordwerking. Gevraagd wordt of de dorpsraad hierover een advies kan geven richting de gemeente; de 
verkeersdeskundige van de dorpsraad zal dit onderzoeken.  
Jack van de Goor wilde weten hoe het staat met de borden verboden voor vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Er 
zijn onlangs door de gemeente borden ’Doorgaand verkeer’ geplaatst op de Gerwenseweg en Laan van Gherwin, waarbij wordt 
aanbevolen om het dorp heen te rijden.  
Jan Bekkers geeft een korte toelichting over te plaatsen van rookmelders in het kader project Nuenen Brandveilig. Voor meer 
informatie kan men terecht bij Jan en bij een aantal vrijwilligers van dit project. 

9. Sluiting_____________________________________________________________________                                                                                              
Voorzitter meldt dat de volgende vergadering nog niet gepland is. In het nieuwe jaar verwachten we nog enkele vergaderingen te 
houden, met name in het kader van de komende verkiezingen. Verder dankt hij een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.  

                                     

http://www.nuenen.nl/
http://www.nederwettenzegtnee.nl/

