DORPSRAAD GERWEN / Notulen openbare vergadering dinsdag 15 september 2015
1.

Opening
Voorzitter Rob Appelhof opent de vergadering en heet iedereen welkom (voltallig bestuur en 35 dorpsgenoten). In het
bijzonder de BOA’s Jos van Rooy, Toon van Genugten en wethouder Martien Jansen. Tevens verontschuldigt de voorzitter
zich voor het problematisch verlopen van berichtgeving en aankondiging vergadering in lokale media ; op het laatste
moment moest er nog geflyerd worden.

2.

Agenda
De agenda wordt onveranderd goedgekeurd.

3.

Notulen vorige vergadering 31 maart 2015
De notulen zijn goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

4.

Digitaal Dorpsplein
Geen mededelingen.

5.

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
Kees van de Sande blikt terug op 5 jaar WLG; werkgroep bestaat nog steeds uit dezelfde mensen, zijn vraag is `wanneer
kentering`? In die 5 jaar heeft men geleerd de mensen op de been te krijgen, alles draait om welzijn en leefbaarheid. Zijn
motto is: “wie roept, wordt bediend”! Nieuwe activiteit is de kookgroep; doel hiervan is ontmoeten! Zijn advies is meld je
aan voor de nieuwsbrief en bezoek de site.
Belangrijk voor Gerwen is dat er zich jonge mensen gaan vestigen, i.v.m. aanwas kinderen etc. etc. Er moet gebouwd gaan
worden in Gerwen om dit doel te bereiken…
Vraag uit publiek: “inzet facebook?” Antwoord Kees: zal onderzocht gaan worden.

6.

Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback)
Ton maakt zich grote zorgen over de uitbreidingsplannen, lijken nu voorlopig van tafel? Hij en Wethouder Jansen schetsen
de geschiedenis:
Eind 2009; Gemeente Nuenen en woningbouwver. Helpt Elkander hebben een overeenkomst (prestatieafspraak)
betreffende grond van Smits, Bunthof en R.K.G.S.V. De landelijke politiek verbood woningbouwverenigingen, lees H.E., hun
activiteiten in de vrije sector; alleen nog sociale woningbouw. H.E. moet ook nog extra belasting betalen en 1 maand huur
per woning afdragen aan het Rijk. Erg dure constructie en het resultaat hiervan is dat H.E. overeenkomst niet tekent.
Gevolg is onmin tussen gemeente en H.E. Onderhandelingen gestopt tussen partijen.
2014: Gerwen Zuid Oost BV opgericht (van Santvoort Veldhoven). Veld RKGSV is noodzakelijk en terrein Smits (eigenaar
H.E.) RKGSV is probleem, te dure grond? (Prijs is conform marktwaarde.. ) 26 september 2015 zou goedkeuring volgen in
Raad, helaas pas op de plaats. Inmiddels een mediationtraject opgestart voor geschil gemeente/H.E., alle partijen zijn
geïnformeerd. Nog een poging gedaan om Gerwen Z.O. BV er uit te knippen; weinig hoop. Afspraak binnen 6 maanden
uitkomst mediation.
Garage Jansen; Gemeente in gesprek, speciaal voor jongeren. Gemeente wil graag meewerken.
Vraag; de grond is mogelijk vervuild? Antwoord: onderzoek moet nog plaatsvinden
Vraag; rol Henri Smits discutabel? Antwoord: Smits heeft veel goed gedaan, mag nu niet meer.
Conlusie: Woningbouw zit muurvast. Vraag vanuit Dorpsraad: H.E. kan na ontsluiting bouwen bij Smits? Ja, sociale bouw!

7.

Fietspad Dungense Kant
Voorstel: fietsverkeer aan de westkant laten lopen, omdat huidige oversteek lastig is en gevaarlijk is. Dit kan door de
Dungense Kant open te gooien; een aantal aanwezige bewoners van de Dungense Kant is tegen!
Oversteek wordt door aanwezige meerderheid als onveilig bevonden. Gemeente en Dorpsraad gaan samen kijken wat de
mogelijkheden zijn. Dorpsraad is voornemens een advies uit te brengen naar Gemeente Nuenen.

8.

Afval Clusteren
Rein Lantman licht toe dat het voorstel nog steeds van de ambtenaar moet komen.

9.

Snelheidsmeter
Na de metingen op de Gerwenseweg blijkt 85% van 1200 auto’s (p/dag) 45 km per uur te rijden. Dit is voor de gemeente
geen reden om in te grijpen. Dorpsraad gaat in gesprek hierover. Andere conclusie was dat de stadsbussen te hard rijden..

10. Verplaatsen speelplekje Wout vd Waterlaan/Jan Dekkerslaan richting Dora Ebbenhof
Jan Bekkers legt uit dat het verzoek kwam vanuit bewoner Wout vd Waterlaan. Wethouder Jansen legt uit dat verplaatsen
in budget pas; toestellen zullen herkeurd moeten worden. Nieuwe toestellen is uitgesloten. Tevens kwam de vraag uit het
publiek om dit dan met een “ouderentuin” (lees bewegingsapparatuur) te combineren. Voorstel wordt bij de Gemeente
voorgelegd.

11. Gastsprekers BOA’s
De 2 Buitengewoon OpsporingsAmtenaren van de Gemeente Nuenen stellen zich voor: Jos van Rooij sinds 2006 en Toon
van Genugten sinds 2008 actief. Ze staan voor handhaving en veiligheid. O.a. afhandelen van ergernissen,
meldingen/klachten van burgers, hondenoverlast (steekproefsgewijs in burger surveilleren en waar nodig bekeuren;
loslopende hond € 90 en “poepende”hond € 140), jeugdoverlast (jeugdbrigadiers aangesteld; hierdoor overlastmeldingen
gigantisch gekelderd van 100 naar 50 p/jaar) handhaven afval/milieu, visserijwet, APV, alcohol- en vuurwerkbeleid,
controle rijdend verkeer (beperkte bevoegdheden m.b.t. fietsen zonder licht en door rood rijden; uitbreiding
bevoegdheden bijv. bekeuren fietsen zonder licht?
Kortom de BOA’S zijn de oren en ogen van de gemeente!
De BOA’s houden kantoor op het gemeentehuis aan de balie/receptie. Meldingen kunnen daar gedaan worden of
digitaal of telefonisch of via politie: 0900-8844
Complimenten over de zeer goede voorbereiding!!
12. Open agendapunt
Geen
13. Rondvraag
Geen
14. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

