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Agenda DRV

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering
1 maart. om 20.00 uur in d’n Boogerd
Aan/afwezig:
Dorpsraad
Barbara van der Ploeg (voorzitter)
Engelien Mijs (secretaris)
John van Schendel (penning meester)
Corine Ansems
Chris Johnson
Henk Stoop
Henk van Herk
Jan Docters-van Leeuwen
Jan van Heijst
Willem-Pieter Henst

aanwezig

afwezig

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gasten: Carien v. Diessen, Anita de Laat, Jopie v.d. Ven


Agenda openbare vergadering:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering ter goedkeuring. (O)
Notulen 25-1 punt 4 nieuwe leden moeten worden ingeschreven bij de kamer v.
koophandel.
3. Vaesheimer Bode
Volgende column door: Chris Sluitingsdatum: 13 maart– naar Barbara op 10 maart
Vergeet de foto’s niet !
4. Post, e-mails en inputs via web-site, lopende zaken, nieuws en informatie en
contacten met de gemeente / provincie:
Er is een vraag van Peter Marechal of wij nog iets doen met het afscheid van Fons
v.d Laan. Wij vinden dit meer een taak voor de vrijwilligers van de Jacobushoeve. Als
er iets georganiseerd wordt zullen wij daar heen gaan.
Lijst van mensen die columns schrijven voor de VB moet worden aangepast. Nieuwe
leden worden ingevoerd.
Dorpsondersteuner heeft vanaf 1 maart contract met de gemeente. Vorige week heeft
ze daarover een gesprek gehad. Volgende week heeft ze een startersgesprek. Dan is
er duidelijk wat haar werkzaamheden zullen zijn. Carien en Anita nemen de taak als
contactpersoon over van Corine. Drugs, jongeren en geluidsoverlast. Wordt ook een
taak van de dorpsondersteuner.
Er is een enquête geweest vanuit de gemeente over sportaccommodaties voor 65 +
dit is steekproefsgewijs geweest en de vraagstelling liet te wensen over. Henk vraagt
of we de uitslag in mogen zien.
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Jan v. Heijst hoopt dat voor de jaarvergadering de uitslag van de
schouw
binnen is.
Er is een nieuwe beleidsmedewerker groen aangesteld. Als vervanging voor Wilco
v.d. Berg. Deze begint 3 april. In Q3 komt gemeente met een concreet plan. Kan evt
volgend jaar als thema in de jaarvergadering. De DRV kan de gemeente adviseren
om het in Vessem gedragen te krijgen
Henk S. heeft contact gehad met Marleen over een bordje met buurt WhatsApp ze
gaf aan dat er eerst een buurt app moet zijn voordat er een bordje komt. Dit klopt niet
want er zijn willekeurig bordjes in Vessem geplaatst zonder dat ze wisten of er een
app groep was. Chris geeft een voorbeeld brief aan Henk S om bij de mensen in de
bus te doen. Henk zet door om de app te bouwen voor het Groenewoud.
Slimme zorg in Eersel gaat een enquête doen met de vraag wat is er nodig om
gelukkig te zijn en te blijven.

5. Beeldkwaliteit Ivo Kaanen
Volgens het beeld en kwaliteitsplan zoals men daar in 2009 mee begonnen is en in
2012 is vastgelegd zou in het hele dorp dezelfde ledverlichting komen met warm wit
licht. Voor ledverlichting is gekozen omdat het energiezuinig is. En zouden alle
lantaarnpalen dezelfde hoogt hebben. Er is een inconsequent probleem. In de
Wilheminalaan zijn zelfs 3 verschillende soorten verlichting. Ook zouden de
lantaarnpalen gedimd moeten kunnen worden. Barbara schrijft de gemeente een mail
om ze erop te attenderen dat het beleidsplan zoals dat in 2014 is vastgesteld van
belang is en vraagt s. om uitleg wanneer en waarom dit plan niet aangehouden is.
6. Jaarvergadering
2 weken voor de jaarvergadering de notulen en agenda doorsturen naar alle mensen
die zich aangemeld hebben daarvoor.
We hebben nog iemand nodig die werkgroep wonen voor zijn rekening neemt. Jan v.
Heijst gaat in gesprek met Henk v. H.
Agenda is gemaakt voor de jaarvergadering. PowerPoint presentatie ziet er goed uit.
i.p.v. werkgroep, aandachtsbestuurder?
Corine vraagt of Clara Corstens zich voor komt stellen.
Alle werkgroepen sturen stukken door naar Barbara voor op de Power Point
Thema na de pauze:
- Voor het thema na de pauze kunnen we ‘ouder worden in Vessem’ toevoegen.
- Barbara gaat in gesprek met Rieky de Veth (landcoôperatie) en met Chris
Tônissen over de presentatie na de pauze.
- Kunnen we stukjes film tonen?
7. Voorstellen nieuwe leden.
Welkom aan de nieuwe leden. Heel fijn dat jullie erbij komen. Na de vergadering
stellen wij ons aan elkaar voor.
8. Voorstel B&W
De meeting bij de Bolle Akker was niet helemaal goed voorbereid. Er was niemand
aanwezig om de deur open te maken. En er was geen koffie. Volgend jaar beter
communiceren. Verbruik van €40,- is betaald.
Burgemeester staat open voor de visie van de dorpsraad. Een aanwinst dat Jeroen
Weekers erbij was. Burgemeester stelde voor dat DRV samen met dorpsbewoners
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projecten kan doen en dat daarvoor budget beschikbaar kan zijn.
ZwakDRV
punt is vaak
de nazorg / onderhoud na afloop van een project. Dit moet dan gelijk met het project
geborgd worden. Onze conclusie is dat wij willen blijven signaleren en doorgeven
maar geen taken overnemen van de gemeente. We gaan ermee experimenteren.
9. Vergadering op dinsdag of donderdag.
Om de 6 weken vergaderen de ene keer op dinsdag en de andere keer op
donderdag. Engelien plant de vergaderingen in tot volgend jaar zomervakantie.
10. Rondvraag
Carien vraagt of ze toegevoegd kan worden op de app van dorpsraad. Henk zal de
nieuwe leden allemaal toevoegen.
Jan. V. H. heeft gehoord dat de vrijwilligers van de statushouders teleurgesteld zijn
dit jaar geen blijk van waardering te hebben gehad. Corine gaat dit opnemen met
Sanne.
Barbara heeft een lijst met activiteiten voor op de kalender van de vvv. Heeft iemand
nog aanvullingen?
Vergadering sluit om 22.22.

Pagina 3 van 3

(O) Document staat op OneDrive

