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Agenda / Verslag 

Nr. Onderwerp Actiepunt 
Afspraak 

Mededeling 
1.  Opening door de voorzitter 

Voorzitter Ruurd van Heijst opent de vergadering en heet iedereen van 
harte welkom, met name de gastsprekers Dave Rensman, Luc Harms 
en Paul Sluijter. 

 

2.  Vaststelling agenda 
Agenda wordt onveranderd goedgekeurd 

 

3.  Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. 
asbestdakenverbod. 
Dhr. Rensman houdt een interessante presentatie inzake de noodzaak 
van het verwijderen van asbestdaken (lees; alle asbest welke met de 
buitenlucht in aanraking komt) voor 2024. De overheid heeft 2024 
gekozen omdat in 1994 de laatste asbestdaken in Nederland geplaatst 
zijn, en de levensduur ca. 30 jaar beslaat. De platen gaan daarna 
verbrokkelen waardoor asbestdeeltjes in de lucht verdwijnen. Dit is 
slecht voor het milieu, mens en dier! Middels een pilot via de gemeente 
Nuenen kan de Dorpsraad een gezamenlijke dag organiseren voor het 
verwijderen  van kleine daken < 35m2. Dit geldt voor particulieren. 
Bedrijven moeten een professioneel bedrijf inschakelen.  
Info; zie onze website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 

Dorpsraad;  
 
organiseren 
pilotdag in 
2019 

4.  Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms) 
Voorzitter van de WLG groep, de heer Luc Harms, vertelt enthousiast 
over de start van het ‘huiskamerproject’ in het Huysven. Begin oktober 
is dit project van start gegaan, om mantelzorgers te ontlasten. In het 
‘huiskamerproject’ zijn niet geïndiceerde cliënten van harte welkom, 

 

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


Agenda / Verslag 

Nr. Onderwerp Actiepunt 
Afspraak 

Mededeling 
welke door een enthousiast team van professionals en vrijwilligers op 
elke dinsdag van de week van 10.00 tot 16.00 uur op een gezellige 
manier bezig gehouden worden. Bij aanvang hadden 2 cliënten zich 
aangemeld, inmiddels hebben 7 cliënten al actief deelgenomen aan dit 
prachtige project. Uitbreiding  van de aantal dagen sluit de heer Luc 
Harms dan ook niet uit. 
Verder vertelt hij wat WLG nog meer doet, maar dat is inmiddels bij de 
meeste Gerwenaren wel bekend! Zie www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 

5.  Buurtbus dhr. Paul Sluijter, voorzitter van de Buurtbusvereniging Best-
Nuenen. 
Dhr. Sluijter vertelt enthousiast over de buurtbus die vanaf 10 december 
via centrum Gerwen naar het centrum van Nuenen gaat rijden. Vanuit 
Nuenen kan men eventueel overstappen op de buurtbus richting Anna 
ziekenhuis Geldrop, waar je voor de deur wordt afgezet. Hij legt het 
verschil uit tussen de stads- en regiobussen en de buurtbus. In de 
buurtbus kunnen 8 personen vervoerd worden, en 1 persoon met een 
rolstoel. Er is altijd extra aandacht voor de passagiers! De bus wordt 
bemand door vrijwilligers, waarvoor dhr. Sluijter dan ook direct een 
oproepje doet onder de aanwezigen. Hij had zelfs een buurtbus 
meegebracht, waarin iedereen een kijkje kon nemen. Meer info volgt op 
onze website; www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
 

Dorpsraad;  
 
vóór 10 
december 
dag inplannen 
kijkje te 
nemen in de 
buurtbus op 
het plein in 
Gerwen 

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

Geen vragen 
ingediend 

7.  Rondvraag; vragen vanuit het publiek 
 
Groenbak Polder; 

• De groenbak is door de gemeente verwijderd van de Polder, 
wegens teveel overlast en te hoge kosten; wordt deze bak 
elders geplaatst? 

• Voorstel meerdere bakken, of de bladkorven die nu overal 
staan, het gehele jaar laten staan ook voor tuinafval 

 
 
 
Lantaarnpalen / ontbreken plastic ringen 

• De lantaarnpalen zijn geschilderd, maar de ringen voor de  
plastic zakken ontbreken.  

 
Kerkakkers 

• Kerkakkers is slecht toegankelijk voor voetgangers die o.a. naar 
de bushalte gaan. Trottoirs ontbreken gedeeltelijk, niet veilig! 

 
 
 
Dorpsraad 
heeft 2 
november 
hierover 
overleg met 
wethouder 
Pernot 
 
Anja neemt 
contact op 
met 
gemeente  
 
Dorpsraad is 
in overleg met 
de gemeente 
 

8.  Sluiting; voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur  
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