
DORPSRAAD GERWEN / Notulen openbare vergadering dinsdag 23 februari 2016 
 

1. Opening                       
Vice Voorzitter Rein Lantman opent de vergadering, daar voorzitter Rob Appelhof met kennisgeving afwezig was, en heet 
iedereen welkom (bestuur en 43 dorpsgenoten). In het bijzonder wethouder Martien Jansen.  
 

2. Agenda 
De agenda wordt aangevuld met punt 6a Advies Groen 
 

3. Notulen vorige vergadering 15 september 2015 
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist. De vice voorzitter merkt op dat er betreffende het 
hondenloslaatgebied hiervan eerstdaags een link op digitaal dorpsplein zal verschijnen. 
Cees van Keulen vraagt hoe het staat met punt 7 (fietspad Dungense Kant)? Dorpsraad gaat advies herschrijven omdat dit 
plan buiten het verkeersbeleid valt, valt namelijk onder recreatief gebied. 
 

4. Digitaal Dorpsplein 
Bestuurslid Hans Wouters attendeert mensen nog even op het “vragen halfuurtje”; maak hier gebruik van! 
“Oppi” initiatief vanuit gemeente, overheid, kleine kernen. Is een soort van app om op  bepaalde stellingen te reageren. 
Hierop kan de Dorpsraad anticiperen. Gerwen en Chaam zijn testdorpen. Dorpsraad Gerwen maakt de stellingen (evt. ook 
WLG); begin maart moet de app klaar zijn. 
“Glasvezel buitengebied”; vanuit provincie Noord Brabant wordt subsidie verstrekt. Particuliere instelling Mabib; vul hier je 
postcode in om te zien of je voor glasvezel in aanmerking komt. Nuenen c.a. valt binnen 1 jaar in de aansluiting! 
 

5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande) 
Kees van de Sande haalt de volgende onderwerpen aan: 
Aandacht voor mantelzorg, de inloop en ittemee. 
18 en 19 maart 2016 André v.d. Maatdag; aanmelden na afloop vergadering of via de site WLG 
 

6. Afval clusteren (Ton Tenback) 
Deel 1, links komend vanaf Nuenen, is afgerond. Deel 2 is in voorbereiding. 
Ton belooft om op digitaal dorpsplein te publiceren waar men advies kan inwinnen over afval clusteren. 

       6A   Advies Groen                 
              Gemeente wil  gras i.p.v. aanplant omdat dit kostenbesparend zou zijn; Raadsbesluit! 

Wethouder Martien Jansen belooft met Dorpsraad Gerwen in overleg te gaan betreffende plan Advies Groen 
 

7. Gastspreker Wethouder Martien Jansen 
Martien houdt een presentatie over toekomstige bereikbaarheid Gerwen, oftewel vervanging van ‘De Ruit’ 
Deze Ruit; oostelijk gedeelte Helmond-Beek en Donk is door 2e Kamer van tafel geveegd.  
De presentatie is in te zien op www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
  

8. Rondvraag 
Bouwen in Gerwen? Wachten op Raad (binnen 3 a 4 weken, volgens wethouder Jansen) 
Onderhoud voetpad Ruiterweg? Dorpsraad gaat dit bekijken. 
 

9. Sluiting 
Vice voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur 
 
 
 

http://www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl/

