DORPSRAAD GERWEN / Notulen openbare vergadering dinsdag 28 oktober 2014
1.

Opening
Daar voorzitter Rob Appelhof i.v.m. zijn werk niet aanwezig kon zijn, heette vervangend voorzitter Reinout Lantman
iedereen welkom (niet voltallig bestuur en 41 dorpsgenoten) en in het bijzonder wethouder Paul Weijmans (SP) met in zijn
gezelschap de dames Inge Stegers en Evy v.d. Oever. De heer Weijmans is gastspreker tijdens deze avond.
Overige afmeldingen met kennisgeving van bestuurslid Ton Tenback en Jan Hoeve.

2.

Agenda
De agenda wordt onveranderd goedgekeurd
Vervangend voorzitter Reinout Lantman deelt mede dat voortaan de agenda digitaal wordt gepresenteerd met daarbij de
notulen van de vorige vergadering. (zie hiervoor www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl). Dit betekent dus het einde van het
papieren tijdperk.

3.

Notulen vorige vergadering 24 juni 2014
De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
Opmerking t.b.v. de snelheidsmeter in Gerwen; deze wordt 6 tot 8 weken geplaatst, (dit n.a.v. vraag Cees van Keulen,
woonachtig aan de Gerwenseweg). Vervolg is actieve controle, waarschuwingen met uiteindelijk bekeuringen. Het verzoek
is ingediend om de meter verder in het dorp te plaatsen.

4.

Mededelingen dagelijks bestuur
Geen mededelingen

5.

Digitaal Dorpsplein
Wijkagent actief, snelheidsmeter wordt hier ook vermeld. Astrid Teunissen complimenteert ons met dit digitale initiatief!

6.

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
Kees van de Sande opent met te vertellen dat WLG 5 jaar geleden is opgestart n.a.v. leefbaarheid in Gerwen. Denk hierbij
o.a. aan vrijwillige zorg hulpdiensten. WLG zoekt in het geval van hulpbehoefte een ‘dorpsondersteuner’ of ‘dorpswachter’
in de vorm van een wijkverpleegkundige om te helpen bij het krijgen van zorgindicaties. Dit omdat er per 01-01-2015 de
nodige veranderingen gaan plaatsvinden in het zorgaanbod vanuit de Gemeente Nuenen. Er wordt een overzicht met o.a.
zorginformatie-links op de WLG site geplaatst.
Note: op de site kunt u het hele verhaal van Kees nalezen!

7.

Gastspreker Centrum Maatschappelijke Deelname (zorg 2015) (Wethouder Paul Weijmans)
Om 20.45 uur begint dhr. Weijmans zijn verhaal omtrent zorg 2015. Omdat er vanaf 1 januari 2015 de nodige
veranderingen te verwachten zijn qua zorg heeft de Dorpsraad Gerwen dhr. Weijmans uitgenodigd. Uit de grote opkomst
van geïnteresseerden blijkt wel dat er de nodige vraagstukken zijn. Dhr. Weijmans vertelt dat er vanaf half november zgn.
“sleutelfiguren” op pad gestuurd worden om informatie te verstrekken en dat er een samenwerkingsverband is ontstaan
met de Gemeenten Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Waalre. De zgn. “Dommelvallei” is vanaf 1-1-2015 actief. Omdat
Nuenen en Son en Breugel al eerder een CMD hebben opgericht maar Geldrop-Mierlo en Waalre niet, willen
laatstgenoemde gemeenten graag de “knowhow” verkrijgen.
Op de vraag uit het publiek hoeveel mensen er voor dit hele traject extra zijn aangenomen, kon de heer Weijmans ons
vertellen dat er 3 FTE’rs x 40 uur werkzaam zijn voor de gemeente Nuenen. Dit zou voor de gemeente Nuenen haalbaar
moeten zijn. De zorg in Nuenen is financieel geborgd! Rond 21.45 uur besluit dhr. Weijmans met de woorden: ‘weet de
loketten te vinden”.
Note: op de site kunt u de presentatie van de wethouder nalezen!

8.

Open Agendapunt
Geen punt

9.

Rondvraag
Noud Leenders vraagt of er bomen gekapt kunnen worden t.b.v. parkeerplaatsen
Jo Willems (Mgr. Frenckenstraat) heeft overlast van zijn buren
Jan Bekkers (Dorpsraad/WLG) gaat in beide gevallen bezoekje brengen
Ruurd van Heijst stelt de vraag aan wethouder Weijmans of het een idee is om subsidiegelden aan activiteiten WLG te
besteden i.p.v. aan huur? De activiteiten zijn vaak gepland op tijden dat er geen gebruik gemaakt wordt van de
accommodaties. Wethouder Weijmans vindt het het overwegen waard.

10. Sluiting
De plaatsvervangend voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00 uur.

