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Dorpsraad Gerwen 
 
Notulen openbare vergadering 8 november 2010 
 

Soort vergadering Openbare vergadering 

Datum   Maandag 8 november 2010 

Plaats  Dorpshuis D’n Heuvel 

Aanvang  20.00 uur 

  

 

Nr.12 

 

 Agendapunten 

 1. Opening  

2. Mededelingen van het dagelijks bestuur 

3. Goedkeuring notulen vergadering 20 september 2010 

4. Ingekomen post 

5. advies terrein kerkakkers hoek  …. 

6. IDOP 

7.lopende zaken 

8.werkgroep leefbaarheid Gerwen 

9.Rondvraag 

10.sluiting 
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1. Opening  
 

Voorzitter cees van keulen heet eenieder welkom. 

 

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

Notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging voor de noltulist. 
 
Meldinglijn bij gemeente Nuenen voor problemen : 040- 2631699 
Pino Beks                                                               : 040- 2833402 
Brief verstuurd aan college van B en W aangaande het advies terrein kerkakkers/de polder 
Werkbezoek 2 november 2010 B en W aan dorpshuis,brede school,en terrein skateramp ,geslaagd  
bezoek,constructief opbouwend! 
Brief met gelukwensen aan werkgroep leefbaarheid Gerwen met inlooppunt en 06 bemanning dagelijks van 
9.00-12.00 uur(06-41102625) 
Bezoek en felicitatiebrief aan jubileum 25 jaar Burgemeesterschap Dhr.Willem  Ligtvoet in weverkeshof te 
Gerwen. 
 

3 .goedkeuring notulen 20 september 2010 

 

 

4. ingekomen post 

Enquete van vvkn ingevuld en opgestuurd 
Enquete van lev groep ingevuld en opgestuurd 
Plattelandsparlement op 27 november 2010 in provinciehuis met als thema o.a de rol van een dorpshuis in 
een dorp.Jan Bekkers,Ton Tenback en Ruurd van Heijst bezoeken deze dagvullende parlementsdag en 
netwerken er lustig op los. 
 

5.Advies terrein kerkakkers de polder 

Advies om geen bedrijven te vestigen op dit terrein is unaniem ook na raadpelging zaal aangenomen! 

6. IDOP Gerwen 

IDOP Gerwen is technisch goedgekeurd.het wachten is op het aanvullen van de pot en of wij  daar bij 
zitten! 
 

7.werkgroep leefbaarheid 

Kees van de Sande legt uit dat het inlooppunt en de 06-bemanning vabn start is gegaan op 1 november 
2010.De verdere uitwerking van vrijwilligers volgt nog. Zegt het voort…. 

8 Rondvraag  

Wim de Groot : kaartverkoop op inlooppunt voorkerstviering KBO leden uit Gerwen  
Jack Adams : zorg dat gerwense weg op lijst van aanpak komt te staan van gemeente! 
Gert ketelaars: Hoe zit het met beloften Politieke partijen….  Zelf op aanspreken gert! 
Frans Konings : wordt het laar opgepimd….. Niet bekend 
Er staat een zeskantig RVS bankje  op tip laar v kemenadelaan……..Klopt ! in samenspraak met rond de 
linde met dorpsraad Gerwen .Zitcomfort zou verhoogd kunnen worden wellicht.. 
Paul Mol :L Kerkplein toegankelijk houden voor parkeerders, staat nu vol met werkbusjes. 
Twan van Rossum :warm pleidooi voor aanpak gerwense weg  instemming dorpsraad gerwen 
Hendrik Daalder : hout stokers stoppen i v m luchtkwaliteit! bel met  meldingslijn 
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Gaarne zonnecollectoren op dak brede school. Goed idee.Bel met Henri Smits (soms in China) en regel dit  
 
 
10.Sluiting 
 
10.De voorzitter dankt eenieder voor hun komst en wenst ze een goede en behouden reis terug naar huis 

Gerwen, 9 november 2010 

De secretaris, 

Ruurd van Heijst 


