
Jaarverslag Dorpsraad Gerwen 2012 

 

Dorpsraad Gerwen heeft zich in het kalenderjaar 2012 ingezet voor de leefbaarheid en 
het welzijn van de Gerwense samenleving. In goede samenwerking met het 
gemeentebestuur van Nuenen c.a. zijn de belangen van de woonkern Gerwen 
behartigd. Daarbij ondervindt de dorpsraad ook veel steun van de inwoners van 
Gerwen en van diverse verenigingen en besturen, zoals de Werkgroep Leefbaarheid 
Gerwen, Jong Nederland Gerwen en de Stichting Jeugd- & Jongerenactiviteiten 
Gerwen met als evenement de Kindervakantieweek. 
 
Het jaar 2012 begon goed op 2 januari met de uitreiking door burgemeester Ligtvoet van de 
Vrijwilligersprijs 2011 aan de 24-jarige Rick van de Sande, all-round vrijwilliger uit Gerwen. 
De dorpsraad sloot het jaar af met de onthulling van het beeld van Evert de Vries op de hoek 
Laar/Hool in Gerwen.  
 
iDOP-projecten 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de realisering van de projecten in het kader van het 
integrale DorpsOntwikkelingsProgramma (iDOP). Acht iDOP-projecten zijn eerder al in 
samenwerking met bewoners (dank aan klankbordgroepen De Tip en Gerwenseweg), 
verenigingen, Helpt Elkander en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in gang 
gezet. Met steun van de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) zijn de projecten in opdracht van de gemeente Nuenen c.a. uitgevoerd. 
Dorpsraad Gerwen heeft veelvuldig overleg gevoerd met gemeentelijk projectleider Arie Ras. 
In alle openbare vergaderingen stond het iDOP-programma als vast punt op de agenda. 
 
Genoemd projectleider had als opdracht om de projecten uiterlijk 31 december 2012 af te 
sluiten. De acht projecten op een rijtje: herinrichting De Tip, bushaltes Gerwen-Kerkakkers, 
herinrichting Gerwenseweg, Combiproject (nieuwe keukenapparatuur D’n Heuvel), CPO-
project Gerwen, Domotica in zorgwoningen, voorzieningen voor jongeren (skateramp) en 
diverse vernieuwingen bij ’t Huysven van Jong Nederland. 
 
De plannen voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-bouwen in Gerwen zijn 
eind 2012 in de wachtstand beland. Potentiële starters hebben op advies van dorpsraad 
Gerwen een CPO-vereniging opgericht (met steun vanuit iDOP) en dorpsraadslid Ton 
Tenback treedt op als adviseur van de vereniging.  
Het bestuur van woningbouwvereniging Helpt Elkander heeft het gemeentebestuur laten 
weten dat er voorlopig geen nieuwe bouwactiviteiten opgestart worden en dat geldt dus ook 
voor CPO-Gerwen. De dorpsraad blijft gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan 
betrokkenen om de plannen voor een CPO in Gerwen gerealiseerd te krijgen.  
 
Zittingstermijn dorpsraad 
Het gemeentebestuur heeft na overleg met de dorpsraden Nederwetten en Gerwen en de 
wijkraad Eeneind besloten om de gemeentelijke verordening op de Dorps- en Wijkraden aan 
te passen wat betreft de zittingstermijn van vier jaar. Die termijn is ingegaan met de officiële 
installatie van dorpsraad Gerwen op 22 januari 2008. De zeven leden zijn: Jan Bekkers 
(vice-voorzitter), Jos Bisseling (lid), Henk Draad (penningmeester), Wim de Groot (lid), Ruurd 
van Heijst (secretaris), Cees van Keulen (voorzitter) en Ton Tenback (lid). 
 
De termijn is verlengd met twee jaar tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2014. Tegelijkertijd zullen dan ook de verkiezingen voor de dorpsraden en wijkraad 
plaats vinden.  
 



Vergaderingen / recepties 
In het jaar 2012 heeft dorpsraad Gerwen negen vergaderingen gehouden. Dat zijn vier 
openbare vergaderingen en vijf besloten vergaderingen. Voorafgaande aan de openbare 
dorpsraadsvergaderingen bespreekt de dorpsraad de agenda op toerbeurt bij de 
dorpsraadsleden thuis. De dorpsraad is 26 maart in een besloten zitting bijeen geweest om 
kennis te maken met de nieuwe burgemeester Maarten Houben. In totaal dus 9 
vergaderingen. 
 
De dorpsraad en Gerwen hebben op 14 januari in Gerwen afscheid genomen van 
burgemeester Willem Ligtvoet. Op de officiële afscheidsreceptie in Het Klooster op 26 januari 
gaf de dorpsraad acte de présence. De dorpsraad was aanwezig op de nieuwsjaarsreceptie 
van de gemeente, waar ook de onderscheiding Vrijwilligersprijs werd uitgereikt aan 
Gerwenaar Rick van de Sande.  
 
De dorpsraad wordt in de klankbordgroep Noordoostcorridor N279 en oost-westverbinding 
(onderdeel van Brainport Oost) vertegenwoordigd door Wim de Groot met als vervanger 
Hein Donkers. 
 
De dorpsraad was aanwezig bij de openingsreceptie van D’n Heuvel op 1 juni en op de 
jubileumreceptie van Tsjonge Jonge in ’t Huysven. 
 
Een afvaardiging van de dorpsraad heeft acht keer vergaderd met projectleider Arie Ras 
over de voortgang van iDOP-Gerwen.  
 
De dorpsraad overlegde diverse keren onder meer met het gemeentebestuur, met 
medewerkers van de gemeente, met verenigingen, met Brede School Heuvelrijk en met 
Gerwenaren die de dorpsraad rechtstreeks benaderen. 
 
Een delegatie van de dorpsraad heeft deelgenomen aan twee studiedagen georganiseerd 
door de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.  
  
Leden van de dorpsraad volgen de gemeenteraadsvergaderingen. Op toerbeurt gaan steeds 
twee leden naar die vergaderingen. De dorpsraad blijft op deze manier op de hoogte van de 
beraadslagingen en besluiten van de Nuenense gemeenteraad. Ook wordt daar informeel 
contact gelegd over lopende zaken in het dorp. 
 
Adviezen / activiteiten 
datum  onderwerp 
10 maart eerste André van der Maat-dag: Gerwen Schoon!  
24 mei    advies om Gerwen Kermis 2012 mogelijk te maken; 
15 juni    positief advies commissie straatnaamgeving gebied Olen;  
25 juni     advies locaties: oplaadpunt E-auto en 2 invalideparkeerplaatsen; 
  5 juli    skateramp: geld beschikbaar voor andere speelprojecten; 
19 oktober  opening Gerwen Kermis; 
15 november   evaluatie Gerwen Kermis; 
22 december   onthulling beeld Evert de Vries. 
                
                  
Lopende zaken 
De dorpsraad heeft zich ook in 2012 ingezet voor het integraal 
Dorpsontwikkelingsprogramma (iDOP) Gerwen en voor de diverse projecten die binnen het 
iDOP gerealiseerd zijn. Eind 2012 zijn deze lopende zaken door projectleider Arie Ras op 
papier afgesloten.  



Het project Skateramp Gerwen is op grond van onvoldoende draagvlak voor een skateramp 
en voor een skatevereniging van het iDOP-programma afgevoerd en het beschikbare geld is 
ingezet voor de plaatsing van basketbalpalen met baskets op De Tip.  
 
AED’s en rookmelders 
Op initiatief van dorpsraad Gerwen is een AED-project van de grond gekomen dat 
medegefinancierd is door woningbouwvereniging Helpt Elkander. Het eerste advies voor 
Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) van de dorpsraad dateert van 25 februari 2008. 
Gerwen telt drie defibrillatoren die buiten geplaatst zijn en 32 Gerwenaren hebben een AED-
cursus gevolgd en zijn aangesloten op AED-Alert. De realisatie en het beheer van de AED's 
is ondergebracht bij de Stichting Heartsafe Nuenen c.a. De vice-voorzitter van de dorpsraad, 
Jan Bekkers, zit in dat stichtingsbestuur. 
 
Vanuit de dorpsraad is ook een project voor de plaatsing van rookmelders ondersteund. De 
uitvoering hiervan gebeurt samen met de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen in nauwe 
samenwerking met de plaatselijke vrijwillige brandweer en met woningbouwvereniging Helpt 
Elkander. De eerste serie van 126 rookmelders zijn in 70 huurwoningen van Helpt Elkander 
in Gerwen aangebracht.  
              
Slotconclusie 

Dorpsraad Gerwen heeft zich in 2012 gekweten van haar taak als belangenbehartiger van de 

leefbaarheid van de woongemeenschap Gerwen en van het welzijn van de Gerwenaren. De 

dorpsraad functioneert ook als directe schakel tussen burger en bestuur. 

 

Namens dorpsraad Gerwen, 

 

de secretaris,      de voorzitter, 

 

 

 

 

Ruurd van Heijst     Cees van Keulen   

   

 

Gerwen, 18 maart 2013  


