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Agenda / Verslag 

Nr. Onderwerp Actiepunt 
Afspraak 

Mededeling 

1.  Opening door de voorzitter 
Voorzitter Rob Appelhof opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom op de 3e openbare vergadering van 
2017 

 

2.  Vaststelling Agenda 
Agenda word onveranderd goedgekeurd 

 

3.  Digitaal Dorpsplein 
Hans Wouters heeft geen bijzonderheden 

 

4.  Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
Geen spreker aanwezig namens WLG. Voorzitter Dorpsraad, 
Rob Appelhof, meldt dat WLG een nieuwe voorzitter heeft, te 
weten Luc Harms. WLG organiseert op vrijdag 17 november 
een vrijwilligersavond. Iedereen die een uitnodiging hiervoor 
heeft ontvangen is van harte welkom!  

Vrijdag 17 november 
vrijwilligersavond 

5.  Gastspreker Elma van Keulen; Groenbak Gerwen; succes en 
nadelen locatie. 
De groenbak aan de Polder is per 1-1-2017 (tijdelijk) 
ingevoerd. Op de vraag of dit bevalt wordt door de aanwezigen 
volmondig positief geantwoord. Opmerking; bak veel te klein, 
veel rommel ernaast. Elma erkent dat er extreem veel aanvoer 
is. Vraag is of dit door illegalen (lees niet Gerwenaren) gebeurt 
of evt. hoveniers? Dit is moeilijk te controleren. 

 
 
Dorpsraad geeft tips 
door aan Gemeente 
over evt. nieuwe 
locatie voor de 
groenbak 
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Er wordt vanuit het publiek opgemerkt dat WSD hier ook veel 
blad lost. Elma gaat dit navragen op de gemeentewerf. Elma 
merkt op  dat de milieustraat voor groenafval gratis is en daar 
veel gemakkelijker voor aanhangers te lossen is. Elma vraagt 
zich af of de Polder wel een goede locatie is? De meeste 
aanwezigen vinden van wel, maar er zou wel een bak extra 
bijgeplaatst mogen worden. Eventueel bij het Huysven een bak 
plaatsen wordt geopperd? 
 
Vraag vanuit het publiek: 
-Komt er op het Laar nog een veegwagen in de herfst? Dit was 
voorheen wel zo namelijk. (werd geregeld door inwoner) 
 
 
-bladkorf plaatsen op Ter Warden? (bewoners moeten zelf 
melding doen via site gemeente Nuenen op ‘meldpunt 
openbare ruimte’ of via ‘buiten-beter app”)  
 
 
 
Plastic afval: hard plastic gratis inleveren bij de milieustraat. 
Mochten er plastic zakken bij de clusterplaatsen achtergelaten 
worden door de ophaaldienst, dan is dit te wijten aan het feit 
dat de inhoud niet goed is. Dit is dan te zien aan de sticker op 
de zak met ‘inhoud niet goed’. De bedoeling hiervan is de 
mensen bewust te maken goed om te gaan met afval. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewoners zelf 
aanvraag doen 
 
 
‘meldpunt openbare 
ruimte’ site gemeente 
 
 
 
 
Elma van Keulen 
aanwezig 
inloopmiddag 
Maandag 22-01-2018  
afvalscheiding 

6.  Vragen “half uurtje” (via website www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl aanvraag indienen) geen vragen ingediend. 
Rein Lantman van Dorpsraad Gerwen heeft nog een melding 
betreffende openbaar vervoer en met name de buurtbus. De 
onderhandelingen zijn nog in volle gang met de provincie en 
Hermes. Beide partijen staan positief tegenover een op te 
starten pilot buurtbus Breugel-Gerwen-Nuenen-Geldrop. 
De buurtbus rijdt van maandag t/m  vrijdag van 07.00 tot 18.00 
uur. Inzet vrijwilligers voor 3 uur per dienst.. Voorlichting door 
WLG.  
Vanaf 10 december 2017 rijden lijn 321 en 322 weer via de 
Helmondweg zodat men eerder bij het station arriveert. 
 
-Jack Adams uit het publiek merkt op dat er mensen vanaf 
bushalte Smits van Oyenlaan over deze weg richting 
Gerwenseweg lopen. Dit is een levensgevaarlijke situatie! Is 
het misschien mogelijk een wandelpad over de 
gemeentegrond aan laan van Gherwin naar de bushalte te 
creëren? 
-is het mogelijk een overdekte fietsenstalling bij de bushalte 
Kerkakkers te maken? 

 
 
t.z.t. vrijwilligers 
gezocht voor buurtbus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad voorleggen 
aan Gemeente 
 
 
 
 
idem 

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


Agenda / Verslag 

Nr. Onderwerp Actiepunt 
Afspraak 

Mededeling 

 

7.  Rondvraag; vragen vanuit het publiek 
Pad tussen Dora Ebbenhof en Ruiterweg nog steeds 
onbegaanbaar. Is reeds eerder bij de gemeente ingebracht 
door Dorpsraad. Nog geen reactie ontvangen. 
Gerwenseweg; druk en veel lawaai. Oplossing duidelijk 30 km 
bord?  
Moorven;  Tuinder van Gennip gebruikt veel chemicaliën, weg 
niet toegankelijk door betonnen platen en plastic. Graag 
aandacht hiervoor! 
 
Fietspad Dungense Kant; hoe staat het ervoor? Dorpsraad 
kaart dit punt weer aan bij de gemeente na realisatie buurtbus. 
GerwenZo!; wanneer start bouw? Het bestemmingsplan wordt 
ingediend, dit komt dan 6 weken ter inzage te liggen. Geen 
bezwaren? Dan actie bouwen van 75 woningen in 1 fase! 
 
Verkiezingen Dorpsraad 2018: op woensdag 21 maart 2018 
vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Tegelijkertijd 
kunt u een stem uitbrengen op de Dorpsraad Gerwen. 
Aftredende bestuursleden zijn; Rob Appelhof, Jan Bekkers, 
Ton Tenback en Hans Wouters. Herkiesbaar zijn Ad Donkers, 
Rein Lantman en Anja van Berlo. We zijn op zoek naar nieuwe 
leden!  

 
Dorpsraad overleg met 
Peer vd Horst en 
Robin Brekelmans 
(gemeente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraadverkiezingen 
woensdag 21 maart 
2018 
 

8.  Sluiting; voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur  

 
 


