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Dorpsraad Gerwen 
 
Notulen openbare vergadering 15 maart 2010 
 

Soort vergadering Openbare vergadering 

Datum   Maandag 20 september 2010 

Plaats  Dorpshuis D’n Heuvel 

Aanvang  20.00 uur 

  

 

Nr.11 

 

 Agendapunten 

 1. Opening  

2. goedkeuring notulen openbare vergadering 2010 

3. mededelingen dagelijksbestuur(o.a lopende projekten) 

4. Post/mail In en Uit 

5. Advies nieuwe straatnaamborden voor Gerwen 

6. Ontwikkelingen terrein kerkakkers, toelichting door wethouder   

Martien Jansen  over dit onderwerp en over structuurvisie Gerwen en 
rijksbufferzone 

7. Rondvraag 

8.sluiting 
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1. Opening  
 

Voorzitter cees van keulen heet eenieder welkom. 

Ton tenback en Wim de Groot zijn met bericht van afmelding niet aanweig  

2.Goedkeuring notulen vergadering notulen 10 mei 2010 

Notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging voor de noltulist. 

3.Mededelingen dagelijks bestuur(o.a. lopende projecten) 

Meldinglijn bij gemeente Nuenen voor problemen : 040- 2631699 
Pino Beks                                                               : 040- 2833402 
Dorpsraad gerwen heeft uitslag van de leefbaarheidsenquete in ontvangst genomen. 
Veel dank aan werkgroep leefbaarheid. Hieruit zullen snel acties te verwachten zijn! 
 

 

4. Post/Mail In en Uit 

Idop ; Idop in principe akkoord bij provincie echter men wil specificaties van de kosten 
Er is een brief ontvangen die dhr.Op den Buijs ook heeft gestuurd naar de fracties van de gemeente 
Nuenen C.A. Inhoud kwestie kerkakkers/de polder en alles wat daar mee samen hangt! 
Gemeente Nuenen heeft goedkeuring gevraagd om straatnaam broekeindse dreef. 
Akkoord door dorpsraad gerwen 
Mails binnegekomen met info over structuurvisie en rijksbufferzone 
CPO hangt af van structuurvisie is de visie van het huidige college 

 

5.Advies nieuwe straatnamenborden voor gerwen 

Plaats de nieuwe straatnamen waar mogelijk haaks op de wegna inrijden straat.Goed leesbaar 

Voorbeeld : Gemeente Deurne 

6. Ontwikkelinegen terreinkerkakkers en toelichting structuurvsie en rijksbufferzone door wethouder   

Jansen 

  Wethouder jansen legt de structuurvisie en de rijksbufferzone uit. 
Het terrein Kerkakkers /de polder is aangekocht door Tonnie vd heijden.De gemeente is van zins om 
medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bestemmingsplan dat pas onlangs in 2009 is herzien. 
In de zaal waren de nodige vraagtekens over deze materie die de wethouder ook niet kon verhelderen. 
Het cpo projekt loopt ernstige vertraging op omdat de gemeente deze mee wil nemen in de structuurvisie. 
De dorpsraad gerwen heeft al aangegeven dat ze teleurgesteld is in de handelwijze en de te volgen weg. 
 

7. Rondvraag 

Hein Donkers ;Is de scheidingslijn rijksbufferzone definitief! Na deze aanpassing : Ja 
Jack v/d Goor ; sluipverkeer vrachtwagens : actie  .Is onlangs in GPS systemen aangepast 

8 sluiting 

 
10.De voorzitter dankt eenieder voor hun komst en wenst ze een goede en behouden reis terug naar huis 

Gerwen, 23 oktober 2010 

De secretaris, 

Ruurd van Heijst 


