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Dorpsraad Gerwen Notulen openbare vergadering  26 november 2012  
 

15 maart 2013 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 17 september 2011 

De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.  

3. Post/Mail in/uit 

Brief gemeente : Invaliden parkeerplaatsen worden geregeld.Brief gemeente Nuenen :probleem met ratten: geen geld 
van gemeente hiervoor!Brief van Dhr.H van Rijsewijk : niet eens met stukje gerwense weg 
Brief gemeente over dorpsen wijkraden regelement: Hier wordtr aan gewerkt door de diverse raden. 
Deelnamee aan leffbaarheid in de lift :  3 dec 2012 
Er is weer een weekmarkt in Gerwen! 

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

 
J.Bekkers dorpsraad gerwen: Eerste rookmelders zijn geinstalleerd in Gerwen!. 
Herinneringsprofiel Evert de vries wordt geplaatst bij brandkuil t.o Toon Jansen aan het laar  in decmeber 
2012 

5. Stand van Zaken IDOP gerwen 

Bushaltes zijn in gebruik.De jeugd van gerwen maakt in grte hoeveelheden hiervan gebruik! 
Gerwense weg bij Dhr.van Pelt nog aandacht voor paaltjes .Evt Fietsenrekken t.o stam! 
Er moeten nog een aantal details afgewerkt worden.Deze komen allemaal aan bod verzekerd de gemeente 
Nuenen.Hoek kerkakkers gerwense weg aandacht!Haakse bocht fietspad gerwense weg aandacht! 
Laar : grasstenen onder bomen??Onderhoud tip : Door gemeente Nuenen!Banken op tip met leuningen? 
Er komt geen doorgang voor oma`s en opa`s vanaf torenakker naar door nieuw groen.Domotica in heuvel ! 
Lamp bij tip verplaatsen: geeft veel licht af.Cursus domotica voor senioren in Mickershof?? 
 

 

 

7. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

 De werkgroep leefbaarheid heeft middels de c 100 actie € 500,00 opgehaald waarvor iedereen dank!! 
Activeiteiten die gedaan zijn en die gaan komen worden benadrukt1 
Let goed op Lon,rond de linde en de nuenense krant.De werkgroep leefbaarheid Gerwen is er vor iedereen 
in gerwen voor jong en oud! Welzijn in Gerwen belangrijk. Er worden werkbezoeken gebracht aan 
Elsendorp en Hoogeloon waar ze al een vergevorderd en een uitgewerkt zorgprogramma hebben ! 
 



 

 

2 

8. Rondvraag 

Noud leenders : rotzooi om huis bij Bogerd: aanpakken 

Bennie de louw : Vrachwagens buiten gerwen houden met borden en opname in tom tom 

Henk van den Hurk : gele valkken gerwense weg staat water op bij regen,niet helemaal duidelijk 

Annemarie pors : stand CPO : CPO vereniging opgericht! 

Henk jan van Pelt : aansluiting met Eindhoven rampzalig ! Is bekend bij Nuenen en Eindhoven! 

                      Plannen van werkzaamheden in regio vraagt aandacht heeft ook te maken met subsidie 

                      Potjes! 

 

 

 

 

9. Sluiting_____________________________________________________________________                                                                                              
Voorzitter meldt dat de volgende vergadering in het voorjaar van 2013 wordt geplandVerder dankt hij een ieder voor 
de inbreng en sluit de vergadering.  

                                              


