
HOU GERWEN OP DE KAART
Een Dorpsraad meer dan waard

Verkiezing Dorpsraad Gerwen
Woensdag 21 maart van 7.30 tot 21.00 uur in Dorpshuis D’n Heuvel

Breng je stempas en 
identiteitsbewijs mee!

1.Reinoud Lantman, 
Lieshoutseweg 27

2. Karin Hurkens, 
Ter Warden 2

3. Matty Verkuijlen, 
Leonard Donkerslaan 7

4. Ruurd van Heijst, 
Ruiterweg 1

5. Wim Merks, 
Moorvensedijk 16

6. Harry de Vries, 
Ter Warden 28

7. Anja  van Berlo,
 Ter Warden 6

8. Brian de Bart, 
Laar 17

9. Ad Donkers, 
Nieuwe Dijk 1



1. Reinoud Lantman, Lieshoutseweg 27

De huidige dorpsraad heeft zich ingezet om woningbouw te realiseren in Gerwen. 
Een van de belangrijkste aspecten die nodig zijn om de leefbaarheid in ons dorp in stand te houden of zelfs te verbeteren. D.m.v. 
goede contacten met de gemeente ziet ons dorp er netjes uit. Op diverse plaatsen is de straatverlichting verbeterd en zijn wegen 
en trottoirs opgeknapt. De nieuwe dorpsraad staat en uitdaging te wachten net als heel Gerwen. Wat gaat de fusie met Eindhoven 
voor ons allen  betekenen?  Ik ga er in ieder geval voor om voor Gerwen er het beste van te maken. Reinoud Lantman.

2. Karin Hurkens, Ter Warden 2

Mijn naam is Karin Hurkens. Ik kom uit Eindhoven en woon sinds augustus vorig jaar in Gerwen. Naast mijn baan als spoedeisende 
hulp verpleegkundige ben ik voorzitter van de ondernemingsraad. 
In een tijd waarin kleinere gemeenten steeds meer worden opgeslokt door grotere vind ik het belangrijk dat Gerwen zijn dorpse 
identiteit en eigenheid zoveel mogelijk behoudt. Ik streef ernaar dat bewoners zich gehoord voelen, zich thuisvoelen, zich veilig voelen 
en zich herkennen in ons dorp. Daar wil ik me graag voor inzetten. 
Tot slot vind ik het belangrijk dat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in de dorpsraad. 

3. Matty Verkuijlen, Leonard Donkerslaan 7

Opgegroeid in Gerwen en op 16e jarige leeftijd vertrokken om iets meer van de wereld te zien.
Vorig jaar ben ik weer in Gerwen komen wonen samen met mijn vriendin Danielle en mijn 2 dochters Puck en Lou. 
In het dagelijkse leven ben ik docent/roostermaker op Olympia, een VMBO school te Eindhoven. In mijn vrije tijd ben ik zowel 
passief als actief veel bezig met sport. 
De reden dat ik me beschikbaar stel voor de dorpsraad is dat ik het belangrijk vind dat de leefomgeving in kleinere dorpen 
“op niveau” blijft.  Door mezelf beschikbaar te stellen zou ik graag mijn steentje bij willen dragen aan dit doel. 

4. Ruurd van Heijst, Ruiterweg 1

Ik ben Ruurd van Heijst hovenier en docent groen te Gerwen. Ik wil me na een eerdere periode van 6 jaar voor de Dorpsraad 
Gerwen wederom inzetten voor de leefbaarheid van ons mooie dorp! Ook na een eventuele fusie zal Gerwen Gerwen blijven!

5. Wim Merks, Moorvensedijk 16

Voor mij is Gerwen een fijne omgeving waar het goed wonen is. Samen met Jeannette en voorheen met onze kinderen Anne en Jonna 
woon ik sinds 1986 hier dan ook met veel plezier. De afgelopen 15 jaar ben ik actief geweest als zelfstandige software ontwikkelaar. 
In die tijd heb ik me ingezet voor een aantal plaatselijke verenigingen en vanaf half 2017 ben ik actief betrokken bij het seniorweb 
Nuenen. In de dorpsraad Gerwen verwacht ik, gezien mijn technische achtergrond,  een constructieve  en een ‘gezond boeren verstand’ 
bijdrage aan de gemeenschap te kunnen leveren. Vanuit de dorpsraad wil ik me dan ook samen met de andere leden en voor iedereen 
die hier woont, ongeacht achtergrond, ten volle inzetten.

6. Harry de Vries, Ter Warden 28

Ik ben Harry de Vries en woon sinds 2005 samen met Ideke van Hoof op de Ter Warden 28. Ik heb in die tijd Gerwen leren kennen 
als een dorp met een actief verenigingsleven en tal van activiteiten op velerlei gebied. Vooral het laagdrempelige van de Dorpsraad 
spreek mij aan, je moet tenslotte de belangen van je dorpsgenoten behartigen en dat kan het beste als je ook makkelijk
aanspreekbaar bent. Wat vooral van belang is de komende jaren zijn de mogelijke fusieplannen van Nuenen
Met Eindhoven of Son en Breugel. Het zou zonde zijn als dat ten koste gaat van het dorpse karakter van Gerwen.
In de voorgaande jaren heeft de Dorpsraad veel dingen bereikt en een goede

7. Anja  van Berlo-van de Sande, Ter Warden 6

Als echte Gerwense, stel ik me weer verkiesbaar voor de Dorpsraad Gerwen. De afgelopen 4 jaar heb ik als enige vrouw in dit 
bestuur met veel plezier en interesse ‘mijn mannetje gestaan’. Ik pleit echter wel  voor meer vrouwen in de Dorpsraad.
De ervaring en de goede relatie met de Gemeente Nuenen wil ik niet zomaar voorbij laten gaan. Door deze contacten hebben we 
het een en ander voor Gerwen kunnen bewerkstelligen. Een eigen geluid uit Gerwen is erg belangrijk, zeker in deze roerige tijden 
van fusering met Eindhoven.

8. Brian de Bart, Laar 17

Na een flinke verbouwing van de boerderij op het Laar ben ik twee jaar geleden van Nederwetten naar Gerwen verhuisd. Ik woon 
hier met mijn vrouw Gillian en onze drie zonen Myron, Scott en Sverre.
In Nederwetten ben ik vier jaar geleden in de dorpsraad verkozen en heb ik me met veel plezier en interesse ingezet voor het 
dorp. Na onze verhuizing naar Gerwen heb ik die dorpsraad moeten verlaten, maar het doet me plezier om nu op de kieslijst voor 
de nieuwe dorpsraad van Gerwen te mogen staan. Een kleine kern als Gerwen kan alleen het eigen karakter behouden dankzij de 
inzet van actieve inwoners, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen de komende vier jaar!

9. Ad Donkers, Nieuwe Dijk 1

Ik ben Ad Donkers en woon samen met Ans aan de Nieuwe Dijk in Gerwen.
Ben nu vier jaar lid van de dorpsraad en heb zitting in WLG namens de Dorpsraad. Ik heb me weer voor vier jaar kandidaat gesteld 
omdat ik mij graag inzet voor de leefbaarheid van ons dorp en in het bijzonder voor het buitengebied, 
samen met de andere dorpsraadsleden.


