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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 

 

2.  Vaststelling agenda 
Agenda wordt onveranderd goedgekeurd 

 

3.  Asbest; In het voorjaar van 2020 ontvangen alle bewoners van 

Gerwen een brief met daarin uitleg verwijderen asbest. Bij 
genoeg animo organiseert Dorpsraad Gerwen een centrale 
´asbest verwijderings dag´ 
Info; zie onze website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 

Verspreiden brief 
voorjaar 2020 

4.  Presentatie Visie kerkdorp Gerwen 
In opdracht van de Gemeente heeft Dorpsraad Gerwen een visie 
voor de komende 10 jaar op papier gezet.  
Zie www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
Acties voortvloeiend uit deze presentatie: 
Onderzoek buurtwinkel evt. in het nieuwe MFA gebouw 
Spelen & bewegen; budget Gemeente hiervoor € 30.000,00, 
bewoners bepalen doel/besteding 
 
Gemeente Nuenen spreekt zich uit over eigen visie 
 

 
 
 
 
 
 
Flyeren maart/april 
2020 
 
Eind november 
 

5.  MFA enquête; Matty en Ad houden een mooie presentatie 
Zie www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
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6.  WLG voorzitter Luc Harms vertelt het wel en wee van WLG met 
specifieke aandacht voor het ‘Áutomaatje’ Informatie hierover 
vindt u op http://www.automaatjenuenen.nl 

 

7.  Bouwen/GerwenZo!/woonvisie/ Kerkakkers 
De voltooiing van het bouwplan GerwenZO! vindt begin jaar 2020 
plaats. Dorpsraad Gerwen gaat zich nu sterk maken voor 
bouwfase 2 met de nadruk op het bouwen van betaalbare 
starterswoningen c.q. (sociale) woningbouw. 
 
Kerkakkers; blijft een hekel punt. Aanwezige bewoners 
benadrukken dat het het afvalputje van Gerwen dreigt te worden. 
Gaten door bouwverkeer hoek Polder/Kerkakkers. 
 
 
 
Wanneer wordt Kerkakkers, bushalte aangepakt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsraad/bewoners 
melden via de site 
van de Gemeente 
 
Budget vrij in 2021 
 

8.  Groenbakken Dorpsraad vindt 2 plekken te weinig. Opnieuw 
bekijken met Gemeente 

Voorjaar 2020 

9.  Gedenkbomenbos  Dorpsraad loopt met het plan rond om een 
gedenkbomenbos op het stuk gemeentegrond bij de Bosweg te 
realiseren. Men zou een boom kunnen planten, kopen etc ter 
nagedachtenis aan een dierbaar iemand / gebeurtenis. Karin 
Hurkens houdt een mooie presentatie en vraagt het publiek mee 
te denken hoe hier inhoud aan te gaan geven? Er wordt vanuit 
het publiek geopperd dat er een stuk groenstrook naast het 
kerkhof ligt wat evt. gebruikt zou kunnen worden. Kan het ook 
een speelbos voor kinderen zijn? 

Onderzoek door 
Dorpsraad (Karin en 
Anja) bij bijvoorbeeld 
gemeente Tilburg 
waar zoiets al 
gerealiseerd is  

10.  Rondvraag  
Woonunit op grondgebied Tonnie van der Heijden; is dit 
toegestaan? 
 
Waar is de wijkagent? Mag zich melden bij Sjaak vd Broek, 
Alvershool 26 

 
Bewoners navragen 
bij Gemeente 
 
Dorpsraad (Rein) 

11.  Sluiting vergadering: 22.00 uur  

 


