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Dorpsraad Gerwen   
Notulen openbare vergadering 5 september  2011 
 

 

 

 

Cees van Keulen, voorzitter 

15 november 2011 

 
 

 

 

 

Soort vergadering Openbare vergadering 

Datum   Maandag 5 september 2011 

Plaats  Locatie :~t huysven, de huikert 35 Gerwen ! 

Aanvang  20.00 uur 

  

 

 

 

  

Agendapunten 

 

 

 

 

 

 

1. Opening.  

2. notulen vergadering 20 juni 

3. Post /mail; in en uit 

4.  mededelingen dagelijks bestuur 

5. kennismaking met politiewerk: buurtbrigadier Henk Verdonschot en netwerker 
jack van de Wouw van de politie brabant-zuid oost 

6. Stand van zaken IDOP projecten door kartrekkers met toelichting door Arie 
Ras projectleider gemeente Nuenen C.A. 

7. Presentatie ontwerp structuurvisie Gerwen met locatie CPO-starterswoningen: 
Inleiding door College van B en W, toelichting door bureau H en S Croonen 

8. leefbaarheid Gerwen : werkgroep aan het woord 

9.Sluiting 
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1. Opening  
 

Voorzitter Cees van Keulen heet eenieder welkom. Meldingslijn gemeente: 2631699 en melden 
kan ook via website van de gemeente. Voor winkel aan huis: Pino Beks, 2833402. 

 

2.Notulen vergadring 20 juni  2011 

De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging voor de notulist  

3 .Post / mail in/uit 

 Open dag brede school heuvelrijk :25 september 2011 
Ladies tour in gerwen a.s zaterdag 
 
 

 

4. Mededelingen dagelijks bestuur 

 
Andre van der Maat dag introduceren in 2012(vuil rapen i.c.m bv. Dorpsbarbeque) 
Papiercontainer blijft staan op Huysven0 
  

5.politievoorlichting 

Politie geeft voorlichting over politiewerk in Nuenen C.A en wat ze zoal doen. 
Een van de vele taken:handhaven waar nodig ,ook in Gerwen. 

6. stand van zaken Idop door dhr.arie Ras projectleider gemeente nmuenen C.A., 

Kartrekkers en Arie Ras geven toelichting op stand van zaken 

7. structuurvisie gerwen 

  Buro Croonen licht samen met gemeente de plannen en mogelijkheden toe van een nog vast te stellen 
structuurvisie voor Gerwen. 

8.leefbaarheid gerwen 

De werkgroep is definitief omgezet in een stichting. 
Activiteiten : kabouterpad 26 september,internetgevaren 13 oktober, inloop op maandag  en elke 
vrijdag fietsen 
Opzet groot gerwens kookboek 
9. Rondvraag  en sluiting 
 

Wat gebeurt er op tip met asfalt  : blijft deels liggen 

 

Voorzitter dankt eenieder voor komst en sluit de vegadering 

                                              

 

 

 


