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 Dorpsraad Gerwen 

 
Notulen openbare vergadering 10 mei  2010 
 

Soort vergadering Openbare vergadering 

Datum   Maandag 10 mei 2010 

Plaats  Dorpshuis D’n Heuvel 

Aanvang  20.00 uur 

  

 

Nr.11 

 

 Agendapunten 

 1. Opening  

2. goedkeuring notulen 15 maart 2010 

3. Post/mail In en Uit 

4.lopende projecten,stands van zaken 

5 presentatie herinnering Evert de vries door Huub van Leuken 

6. advies herinneringsprofiel schaapsherder Evert de Vries 

7.kennismaking met nieuw college van B en W van Nuenen C.A. 

8.Rondvraag 

9.sluiting 
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1. Opening  
 

Voorzitter Cees van Keulen opent vergadering en heet een ieder welkom inclusief het voltallige college van 
B en W van Nuenen De voorzitter vraagt om 1 minuut stilte voor onze overleden dorpsgenoten Frans van 
de Maat.Vincent de Vries en Jos   … 

 

 

2. Goedkeuring notulen 15 maart 2010 

De notulen zijn goedegekeurd met dankzegging aan de  notulist 

3. Post in/uit 

 
Meldingslijn gemeente Nuenen : 040-2631699 
Pino Beks : srv wagen staat dinsdag en zaterdag op heuvelplein 040-2833402 
Combiprojekt : brief Tanja brocheler : gemeente moet archeologisch onderzoek doen,vertraging echter  
wordt het combiprojekt snel weer opgepakt. 
Jack v/d Goor :Trillingshinder door sten in heuvel en aansluiting op asfalt 
Cpo project . drie info`s binnengekomen 1. Van kemenade makelaars over grondaanbod CPO ,de loods 
architechten en cpo begeleiders,en de groof architecten gerwen 

 

4. lopende projecten stand van zaken 

Brandbrief  dorpsraad over verkeerscirculatieplan : in goede banen geleid en is opgelost 
Jeu de boulesvereniging heeft € 500, gekregen van dorpsraad via gemeente. 
Leefbaarheidsenquete ; meer dan 50 % response! 
Defibrillator : alle belangrijke polaatsen in Gerwen uitgerust met een defibrillator. Nog afspraken maken 
over hoe het beheer eruit zal lopen 
Persriool mgr.frenkenstraat klaar  
Idop  dorpsraad en sre opgesteld en klaar en ingeleverd.Wordt in juli behandeld. 
Voor gildefeest nog jury gevraagd uit Dorpsraad gerwen : Jan Bekkers hier invulling aan geven ! 

 

5. presentatie vert de vries beeld door Huub van Leuken 

Huub geeft een bewogen uitleg over Evert de vries.De sponsor is al gevonden (smulders staalbouw 
Gerwen) en de gemeente en de dorpsraad zijn positief! 

6. advies herinneringsprofiel Evert de Vries 

Het advies om over te gaan tot realisatie van dit herinneringsprofiel is positief Aan de slag Huub! 

7. Kennismaking college van B en W van Nuenen C.A 

 Het voltallige college stelt zich voor wat op prijs gesteld werd door dorpsraad gerwen en de bezoekers van 
de vergadering 

8 rondvraag en sluiting 

 
Geen vragen De voorzitter dankt eenieder en wenst hen een veilige thuiskomst 
 
 

Gerwen, 1 september  2010 

De secretaris, 

Ruurd van Heijst 


