
DORPSRAAD GERWEN / Notulen openbare vergadering dinsdag 31 maart 2015 
 

1. Opening                       
Voorzitter Rob Appelhof opent de vergadering en heet iedereen welkom (voltallig bestuur en 21 dorpsgenoten) en in het 
bijzonder wijkagent Henk Verdonschot en wethouder Martien Jansen met in zijn gezelschap de dames Roelien Leenhout en 
Mirjam van Onzenoort. 
 

2. Agenda 
De agenda wordt onveranderd goedgekeurd 
 

3. Notulen vorige vergadering 28 oktober 2014 
De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist. 
 

4. Mededelingen dagelijks  bestuur 
André v.d. Maatdag zaterdag 28 maart j.l. voortreffelijk verlopen in combinatie met actie `Holland Schoon`, opkomst 35 
vrijwilligers. Zie ook Digitaal Dorpsplein.  
Snelheidsindicatiemeter; heeft 3 weken gemeten op de Gerwenseweg, hangt nu richting Rullen. De gemeten 
cijfers/gegevens worden gepubliceerd op het Digitaal Dopsplein; deze gegevens zijn bepalend voor evt. verder te 
ondernemen acties. Vraag uit publiek; zijn andere locaties ook mogelijk om te meten? Ja, digitaal indienen!!  
 

5. Digitaal Dorpsplein 
Hans Wouters deelt mee dat Dorpraad Gerwen weinig vernieuwingen heeft toegevoegd. Wat betreft WLG; de berichten 
worden ook zichtbaar via Facebook, Twitter; fijne manier om de jongere generatie zo te benaderen.  Ook de berichten van 
de wijkagent zijn zichtbaar. Jack Adams van WLG beaamt dat Digitaal Dorpsplein goed bezocht wordt. 
 

6. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande) 
Kees van de Sande geeft een korte presentatie. Extra aandachtpunt is “Itte mee”, wellicht na de zomer een vaste activiteit.  
Zorg Gerwen; helpen om de juiste zorg te vinden voor betrokkenen, participeren in de keukentafelgesprekken etc.  
Zie ook hiervoor Digitaal Dorpsplein. 
 

7. Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback) 
Met toelichting wethouder Martien Jansen 
Locatie: terrein Bunthof (v. Santvoort Veldhoven), ontwikkeling 60 huizen, géén CPO, weinig risico’s, wel veel inbreng in de 
plannen. Het Plan:  in mei/juni presentatie aan Gerwense bevolking, inschrijven mogelijk vooral jongeren! Startkrediet € 
75.000, 25% minimaal (evt. 30%) sociale bouw (huur/koop). Plan 1B; discussie met voetbalclub RKGSV is nog niet afgerond 
(hierbij is de KNVB ook betrokken). 2-3 juli door de Raad. Ontsluiting over Ter Warden zodat ook het terrein van Helpt 
Elkander ontsloten wordt. 
 

8. Gastspreker wijkagent Henk Verdonschot 
Henk stelt zich voor. Als Henk niet zichtbaar is in het dorp is hij vooral op bureau bezig met zijn specialisme Gerwen en 
Nederwetten. Vragen stellen kan altijd via zijn email; henkverdonschot@politienederland.nl 
 

9. Centrum Maatschappelijke Deelname (zorg 2015) evaluatie (Wethouder Martien Jansen) 
Martien Jansen, Roelien Leenhout en Mirjam van Onzenoort vertellen hoe de transities tot nu toe verlopen. Er moet vooral 
ingespeeld worden op vergrijzing, er zullen veel bedden nodig zijn voor dementerenden.  
Ze loven het werk wat WLG al in de praktijk brengt. Voor vragen kan iedereen altijd aankloppen bij CMD aan de Berg te 
Nuenen. 
 

10. Open Agendapunt   
Geen punt 
 

11. Rondvraag 
Hein Donkers vraagt of er in Gerwen ook inzamelingsplekken komen voor PMD zakken. Antwoord; dit is in ontwikkeling. 
Hein geeft aan dat hij hierin graag wil meedenken. 
Wethouder Martien Jansen deelt nog mee dat het parkje op locatie Mieke Sandershof (kampje) vorm begint te krijgen. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
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