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Dorpsraad Gerwen 
 
Notulen openbare vergadering 15 maart 2010 
 

Soort vergadering Openbare vergadering 

Datum   Maandag 15 maart 2010 

Plaats  Dorpshuis D’n Heuvel 

Aanvang  20.00 uur 

  

 

Nr.10 

 

 Agendapunten 

 1. Opening  

2. Mededelingen van het dagelijks bestuur 

3. Goedkeuring notulen vergadering 30 november  2009 

4. Post/mail In en Uit 

5. stand van zaken CPO 

6. stand van zaken IDOP 

7. advies verkeerscirculatieplan 

8.jaarverslag 2009 dorpsraad gerwen 

9.Rondvraag  

10.sluiting 
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1. Opening  
 

Voorzitter Cees van Keulen opent vergadering en heet een ieder welkom. Hij kondigt aan zonder 
vorroverleg dat hij zijn voorzittersfunctie ter beschikking stelt,vanwege het fiet dat hij meer aandacht wil 
besteden aan zijn gezin en vrouw Els die hij te weinig ziet! 

Het blijkt een instinker en een humoristische verwijzing naar Wouter Bos en Camiel Eurlings uit de 
landelijke politiek. Cees had ons allen even bij de neus!  

2. Mededelingen bestuur 

Henk Draad legt om privé redenen zijn functie van Vice voorzitter neer.Klachtenlijn : 040-2833402 

Mogelijkheden van dorpswinkel onderzocht: geen haalbare kaart !wel Pino Beks aan de deur! 

In het groete leefbaarheidsonderzoek wordt de dorpswinkel ook meegenomen 

 

De gemeente heeft € 2000,00 euro overgemaakt voor kermis 

Nieuwe plaats te vinden voor bankje rondde linde .Cees van keulen heeft de bal neergelegd bij de 
gemeente wie waar verantwoordelijk voor is1 

 

3. Goedkeuring notulen 30 november 2009  

 
De notulen zijn onder dankzegging voor de notulist goedgekeurd 

 

4. Post/Mail In en Uit 

IN 
afspraak te maken met nieuwe college van b en w 

 

5. stand van zaken CPO 

Gemeente neemt grondposities in.Nog niets bekend.Pas oinfoavond nadat bekend is waar CPO Gerwen 
kan plaatsvinden.. 

 

6. stand van zaken IDOP gerwen 

Idop gerwen wordt momenteel de laatset hand aangelegd. Daarna naar gemeente en daarna na correcties 
en voorbesprekingen naar provincie 

7. advies verkeersciculatieplan tip 

 Er wordt op maatregelen aangedrongen zoals beschreven in advies .De tijd dringt. 

8 jaarverslag Dorpsraad gerwen 

Verslag is doorgenomen. Graag op tijd geld overmaken i.v.m financiele verplichtingen dorpsraad gerwen. 
Toelage moet omhoog.Jaarindexatie vanaf 2000 3 %.We moeten nu zeker veel meer krijgen als jaarlijkse 
toelage van € 1000,00 
 
 
9. rondvraag: 
Anja Bekkers: bouwhekken school verplaatsen,zo komen parkeerplaatsen vrij. 
Toon Bouw : vrnieuwingen Dorpshuis ; wordt meegenomen,komt pas aan na oplevering  school 
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10.De voorzitter dankt eenieder voor hun komst en wenst ze een goede en behouden reis terug naar huis 

Gerwen, 24 april 2010 

De secretaris, 

Ruurd van Heijst 


