
DORPSRAAD GERWEN / Notulen openbare vergadering dinsdag 24 juni 2014 
 

1. Opening                       
Voorzitter Rob Appelhof heet iedereen welkom (voltallige bestuur en 11 aanwezigen) en in het bijzonder wethouder Paul 
Weijmans (SP). De heer Weijmans heeft in zijn portefeuille: Sociale Zaken en Gezondheisbeleid; Welzijn en Cultuur; en de 
posten duurzaamheid en milieu. Eén van de transities van AWBZ en Wmo valt onder zijn verantwoordelijkheid. 
 

2. Agenda 
Op verzoek van Wethouder Weijmans wordt agendapunt 6 (WLG) omgewisseld met agendapunt 5 (Digitaal Dorpsplein). Dit 
omdat dhr. Weijmans elders nog een afspraak heeft. Hij stelt zich voor en deelt mee dat hij graag telkens uitgenodigd 
wordt voor de openbare dorpsraadvergaderingen, zodat hij weet wat er zoal leeft in Gerwen. Hij maakt ook kenbaar dat de 
Rabobank Dommelstreek als sponsoring i.p.v. een papieren cheque een aantal vrijwilligers wil plaatsen op de 
vrijwilligersdag 20 september a.s. Alle vier de dorpsraden komen hiervoor in aanmerking; zij kunnen zelf het doel 
benoemen. 
Verder wordt het nieuwe bestuur voorgesteld aan de aanwezigen. 
 

3. Notulen vorige vergadering 17 februari 2014 
De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist. 
 

4. Mededelingen dagelijks  bestuur 
Aanvang overleg over “de Ruit”;  Vrijdag 27 juni a.s. is er een vergadering waarbij Rob Appelhof aanwezig zal zijn. 
 

5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
Kees van de Sande blikt terug:  
‘98/’99 enquête Economische Hogeschool Eindhoven brengt in kaart wat er leeft in Gerwen? Conclusie: tevredenheid!  
2003:  PON onderzoek; behoefte aan multifunctioneel dorpshuis en aan woningen voor jong en oud. In 2010-2014 
uitgevoerd! 
2004: oprichting WLG, in november gestart met “den inloop”, ook oriëntatie zorg/welzijn.  PON enquête wijst uit dat er 
behoefte is aan: 1

e  
levensbehoefte (winkel) zorg, het “ontmoeten”, communicatie. Communicatie d.m.v. digitaal 

dorpsplein (Jack Adams) met behulp  van overheid.  
Kees overhandigt het definitieve PON verslag aan wethouder Weijmans. Dhr Weijmans belooft hiermee aan de slag te 
gaan. Zorg om zorg is voor hem een speerpunt. Samen met Kim Verbruggen (gem. Nuenen) trekt hij de kar. Kees wil 
afspraak maken met de wethouder, Kim en de voorzitter van de Dorpsraad Gerwen! 
 

6. Digitaal dorpsplein  
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl (WLG en Dorpsraad) 
Presentatie wordt gegeven door Jack Adams en Hans Wouters. Doel: bereikbaarheid Gerwenaren, d.m.v. bezoeken 
website, aanleveren nieuws evenementen, abonneren op digitale nieuwsbrieven.  Verenigingen kunnen via Jack 
(webmaster)  algemene informatie plaatsen. Contact dorpsraad: dorpsraadgerwen@gmail.com 
Opmerking: 5x foutief wachtwoord betekent “blokkade” 
 

7. Buurtbusverbinding Geldrop  
Jan Bekkers stuurt een conceptadvies naar Gemeente Nuenen of het inzetten van een buurtbus (Hermes + vrijwilligers) 
haalbaar is van Gerwen naar Geldrop, i.v.m. o.a. ziekenhuisbezoek, bezoek aan Dierenrijk, evenemententerrein De 
Gulbergen. Eventuele samenwerking van Gerwen-Stiphout-Mierlo-Geldrop;  SRE doet ook mee. Als dorpsraad ondersteunt, 
doet Eeneind ook mee.  
 

8. Open Agendapunt   
Geen punt 
 

9. Rondvraag 
Cees van Keulen stelt twee verkeerspunten ter discussie: 

 Bij grote activiteiten parkeerverbod instellen aan één kant van de weg De Huikert tot ’t Huysven 

 Contrôle en handhaving 30 km op Heuvel en Gerwenseweg: Geluidsoverlast n.a.v. drempel wekt grote irritatie 
(actie Dorpsraad!) anders neemt  Cees zelf initiatief! 

Jack Adams: fietsoversteek (snelheidsremmende maatregel; fietsers moeten bij 30km zone op de weg vlgs. de gemeente) is 
één grote ramp! Het “olifantenpaadje”wordt nu ook door fietsers en bromfietsers gebruikt (voorstel; schrikhek plaatsen) 
 

10. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur met de mededeling dat de 
openbare vergaderingen steeds op dinsdagavond zullen plaatsvinden en de eerstvolgende ergens eind oktober. 

http://www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl/
mailto:dorpsraadgerwen@gmail.com

