
 
 
 
 
 

Verslag openbare vergadering dorpsraad Gerwen 
 
Datum: 24 april 2018 

 
Aanwezig: Bestuur; Ruurd van Heijst, Rein Lantman, Brian de Bart, 

Ad Donkers, Matty Verkuylen, Karin Hurkens, Anja van Berlo 
Publiek; 11 aanwezigen 

Afwezig: WLG (met kennisgeving) 
Notulist: Anja van Berlo 
Plaats/Tijdstip: SGA D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen / Aanvang 20.00 uur 

 

Agenda / Verslag 

Nr. Onderwerp Actiepunt 
Afspraak 

Mededeling 
1.  Opening door de voorzitter 

Scheidend Voorzitter Rob Appelhof opent de vergadering en heet 
iedereen van harte welkom op de 1e openbare vergadering van 2018. 
Er wordt 1 minuut stilte gevraagd voor het onverwachte overlijden van 
een zeer gewaardeerde dorpsgenoot en ondersteuner van het digitaal 
dorpsplein Jack Adams 

 

2.  Afscheid oude dorpsraadsleden door Burgemeester Houben: 
Aftredend Voorzitter Rob Appelhof wordt door de burgemeester bedankt 
voor zijn tomeloze inzet de afgelopen 4 jaar. Hij werd geroemd om zijn 
vakkundigheid, passie en inzet. 
Jan Bekkers en Ton Tenback werden bedankt voor 10 jaar trouwe inzet, 
bevlogenheid, vakkundigheid etc. Ze kregen tot hun beider verrassing 
de bronzen erepenning van de gemeente Nuenen c.a. opgespeld!  
Burgemeester Houben roemde nog de activiteit van Jan en Ton met 
“Ittemee”’ ; hij zou graag een keer mee eten, maar telkens als hij zich 
hiervoor wil aanmelden, blijken de beschikbare aantal plaatsen 
volgeboekt te zijn. Dit tot grote teleurstelling van de Burgemeester. 
Mirjam van de Sande van WLG belooft de eerstvolgende keer een 
plekje te reserveren. Burgemeester Houben neemt dit aanbod 
graag aan! 

 

3.  Installatie Dorpsraad 2018-2022 door burgemeester Houben 
De leden van de Dorpsraad, Ruurd van Heijst, Ad Donkers, Brian de 
Bart, Anja van Berlo, Karin Hurkens, Matty Verkuylen en Reinoud 

 



Agenda / Verslag 

Nr. Onderwerp Actiepunt 
Afspraak 

Mededeling 
Lantman werden onder de aflegging van de belofte officieel 
geïnstalleerd in de Dorpsraad 2018-2022 
De voorzittershamer wordt officieel door Rob Appelhof aan Ruurd van 
Heijst overhandigd. Laatstgenoemde neemt de vergadering over. 

4.  Woordje Burgemeester betreffende herindeling 
Inhoudelijk kan de burgemeester niet veel vertellen. Wel dat het een 
hele klus zal worden om de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen 
te behouden, omdat de Provincie redelijk star is betreffende deze zaak. 
Rond 21.30 uur neemt de Burgemeester afscheid en Wethouder 
Martien Jansen neemt het woord over. Aan de orde komen nog de 
zaken; Gerwen Zo! is nu definitief goedgekeurd in het 
bestemmingsplan, Het hybride voetbalveld wordt nog deze zomer 
gerealiseerd.  

 

5.  Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms) 
 

Niemand 
aanwezig van 
WLG 
 

6.  Vragen “half uurtje” (via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
aanvraag indienen) 

Geen vragen 
ingediend 

7.  Rondvraag; vragen vanuit het publiek 
 
Gerwenseweg; 

• Volgens de aanwezigen wordt er veel te hard gereden op de 
Gerwenseweg in de bebouwde kom, waarbij de maximale 
snelheid 30 km/uur is.  

• Na het opnieuw asfalteren van de Gerwenseweg tussen de kern 
Gerwen en Nuenen zijn er diepe gaten ontstaan langs beide 
bermen 

 
Digitaal Dorpsplein  

• ontbreken agenda openbare vergadering? 
 

 
 
 
Wethouder 
Martien 
Jansen speelt 
dit door naar 
de Gemeente 
 
 
 
Door het 
onverwachte 
overlijden van 
de beheerder 
van het 
digitaal 
dorpsplein, 
dhr. Jack 
Adams, is de 
agenda niet 
geplaatst 
 
 

8.  Sluiting; voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur  
 
 

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

