DORPSRAAD GERWEN / Notulen openbare vergadering 18 april 2017
1.

Opening
Voorzitter Rob Appelhof opent de vergadering en heet iedereen welkom.
In het bijzonder gastspreker Harry van Lieshout van GerwenZO

2.

Agenda
De agenda wordt onveranderd goedgekeurd

3.

Notulen vergadering 31 januari 2017
Notulen worden onveranderd goedgekeurd

4.

Stand van zaken bouwplan Gerwen ZO; spreker Harry van Lieshout
Harry legt e.e.a. uit over de bouwplannen, en deelt mede dat wat betreft boerderij Bunthof alles boven- en ondergronds
asbestvrij is gemaakt. Nu volgen nog grondonderzoeken, dit om te bepalen of er geheid moet gaan worden.
Hij kan nog geen concrete toezeggingen doen, wat er precies gebouwd gaat worden..
In juni 2017 worden de huisprijzen kenbaar gemaakt, dit bepaalt mede het bouwplan.

5.

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen; voorbereiding mantelzorgondersteuning
Kees van de Sande legt uit dat er een idee geboren is in Gerwen om mantelzorgers te gaan ontlasten. Dit betekent in de
praktijk dat er voor 3 a 4 personen een dagactiviteit aangeboden zou kunnen gaan worden van 10.00 tot 15.00 uur, incl.
lunch, vervoer etc. WLG heeft een locatie op het oog, hierover zijn ze volop in overleg met de Gemeente Nuenen.
Realisatie waarschijnlijk in najaar 2017. Publicatie volgt via website!

6.

Stand van zaken inzake advies van Dorpsraad aan B&W betreffende huisvesting Statushouders
Rein Lantman legt namens de dorpsraad uit dat de Gemeente Nuenen aan 69 statushouders (was v/h 81), lees
vluchtelingen uit oorlogsgebied, moet huisvesten voor 1-1-2018 op gemeentegrond in zowel Nuenen, Gerwen en
Nederwetten. Het betreft hier gezinnen (moeders met kinderen). Dorpsraad Gerwen heeft een advies uitgebracht om ook
eens te kijken naar het terrein aan de Kerkakkers, dit naast de eerder voorgestelde locaties. . Aantal bewoners van de
Kerkakkers zien dit plan niet zitten en zijn het niet eens met het advies. Aangegeven dat wij niet gaan over de definitieve
toewijzing. We wachten op voorstel gemeente Nuenen, om daarna eventueel actie te ondernemen.

7.

Stand van zaken buurtbus
Advies Dorpsraad aan gemeente Nuenen; buurtbus Laarbeek via Gerwen-Nuenen
Lijn 102 van Helmond naar Nuenen (spitsbus hele dag laten rijden) ziekenhuis Helmond-Geldrop
Eerst komt er een gesprek met dhr. van Tilbug bij Hermes samen met de gemeente Nuenen en Dorpsraad Gerwen;
communicatie met Stiphout vindt per e-mail plaats.
Buurtbewoners Kerkakkers vragen of er evt. cameratoezicht tbv fietsen mogelijk is, oversteek van bushalte overzijde is
onveilig qua verlichting en snelheid op de Smits van Oyenlaan. Snelheid evt verlagen van 80 naar 60 km? Hoog hek aan
Kerkakkers zorgt voor onoverzichtelijke situaties. Dorpsraad Gerwen overlegt dinsdag met de Burgemeester hierover en
koppelt dit dan weer terug!

8.

Vragenhalfuurtje (via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
Geen aanvragen ingediend

9.

Ronvraag
Giny v/d Bogaard vraagt namens de bewoners Kerkakkers om na 2 mei (gesprek met de burgemeester) contact met haar op
te nemen. Dorpsraad Gerwen stemt hiermee in.

10. Sluiting
Voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

