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Notulen Openbare Dorpsraad vergadering d.d. 22 juni 2017 20.00 uur
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:

Afgemeld:
Gasten:

22 juni ’17
20.00 – 22.47
d’n Boogerd, Vessem
Barbara v.d. Ploeg (voorzitter); Engelien Mijs (secr.) Corine Ansems;
Jan v. Heijst; Henk Stoop; Chris Johnson; Henk v. Herk; Jan Docters v. Leeuwen; Willem
Pieter Henst.
Henk Stoop; John v. Schendel
Mieke Berkers; Wil v. Gerwen; Jan Timmers; Huub Gooren.

1.

Opening en vaststellen agenda
Barbara opent de vergadering om 20.00 uur en heet de gasten welkom.

2.

Notulen van 11 mei 2017 ter goedkeuring
Notulen zijn goedgekeurd en worden op pdf bestand gezet op de website van de dorpsraad.

3.

DR huishoudelijke zaken

Datum en kosten dorpsraad uitje
Engelien neemt contact op met John v. Schendel over het bedrag wat we uit kunnen geven. Als
We over het bedrag zitten wordt er een eigen bijdrage gevraagd.
De nieuwe data zullen op de datumprikker gezet worden.

4.

Vergaderen Dorpsraad,

We besluiten een keer om de 5 en andere keer om de 7 weken te vergaderen i.v.m de bezetting
In den Boogerd

De one drive is nog niet voor iedereen gemakkelijk. Barbara en Engelien maken de agenda
Iedereen zet voor de vergadering zijn/haar te bespreken punten in de one drive 1 week voor de
Vergadering komt de agenda op de site van de dorpsraad.

5.

Leefbaarheid in Vessem: Jan Timmers; Huub Gooren

Men is bezorgd over de leefbaarheid in Vessem dit gaat met name over geluidsoverlast,
stankoverlast en overlast van de vliegtuigen er is een bijeenkomst geweest in Knegsel er zijn
verschillende initiatiefnemers ,BVM2 (Beraad Vlieghinder moet Minder) ze willen mensen bewust
maken van de vlieghinder in de toekomst. Er is een manifest opgesteld op Eindhoven Airport. Er
zal vanaf 2020 veel veranderen dit willen we voorkomen. Wat kan de dorpsraad betekenen? Hoe
krijgen we meer mensen zover protest aan te tekenen. Kranten meekrijgen, naar de inwoners toe
meer informatie geven.
Gemeentes gaan stemmen: Veldhoven heeft al een standpunt ingenomen tegen meer
vliegbewegingen
BOW heeft 1200 leden.
Wij zullen tijdens de volgende vergadering ons beraden wat ons standpunt is.
Het hele verhaal staat op one drive.

6.

E –mail betrokken inwoners

Een klein aantal mensen hebben gereageerd op de mail en willen graag een uitnodiging
ontvangen voor de dorpsraadvergaderingen.
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De notulen blijken niet te openen te zijn op de site van de dorpsraad. Henk naar laten kijken.
7.

One drive

De meeste dorpsraad leden moeten nog erg wennen aan de one drive. De vraag is of iedereen
zijn/ haar gegevens compleet maakt op de one drive.

8.

Henk van Herk is aan de beurt om een stukje te schrijven voor de VB. De deadline is op 4 juli

9.

Mededelingen, Post en e- mails

Chris heeft een gesprek gehad met Fransje v. Kempen n.a.v. de brief die ze naar de wethouders
heeft gestuurd. Ze begrijpt dat de dorpsraad niet de verantwoording kan nemen voor alle zaken
die zij steeds aanvoert. Barbara heeft contact met de wethouders over de brief, ze doen er verder
niks mee. We laten het verder rusten.

De vraag is of iedereen twee knelpunten wil doorsturen zodat Jan v. Heijst daar iets mee kan
doen i.v.m. de buurtschouw. Hij zal zelf zo veel mogelijk mensen benaderen en ook de
buurtverenigingen aanschrijven of ze ergens last van hebben.

10. Contacten Gemeente en Provincie

31 mei- gesprek dorpsondersteuner Trudy van Hoef en Arno Heesters GOW (Corine, Erica,
Barbara)

In planning – urgentielijst statushouders, Sanna, Erica, Pieter B, Ceres vdK (Corine, Barbara)

20 mei – Bijeenkomst Donk 1 (Barbara)

1 juni – Bijeenkomst Meerven 6 (Chris, Henk v. Herk, Corine, Barbara)

30 mei – Raadsvergadering (Barbara)

13 juni – Kennismaken Chris Tonissen (Barbara)

In Planning – kennismaken Liesbeth Sjouw (Barbara)
11. Actualiteiten binnen Vessem
12. WG. Wonen en Buitengebied Henk v. H.

Paul Kieboom gaat reageren op de brief ontwerp bestemmingsplan buitengebied, Theo
Hendriks is contactpersoon

Donk: bewoners hebben wantrouwen tegen het bestemmingsplan.

Provincie heeft de grond opgekocht op de donk. Trudo is ingeschakeld en wil daar 20
woningen zetten

Meerven 6 bewoners willen ook geen woningen. De provincie heeft voorgesteld een soort ruil
te doen voor de grond. Dit is moeilijk i.v.m de stankcirkel

Chris neemt contact op met Kieboom om meer informatie te krijgen over het buitengebied,
levende beerze.
13. WG. Recratie, Toerisme en uitstraling Vessem Henk S.

Dit wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
14. WG. Zorg, Welzij en Vrijwilligers Corine.

Corine en Chris nemen contact op met eyes wide open. Ze hebben een paar bijeenkomsten
gehad met andere randgemeenten van Eersel. 3 okt. Is er in de Smis in Duizel een Thema
avond: Jeugd in de kerkdorpen. Corine en Engelien gaan.

Dorpsondersteuner op de agenda zetten voor volgende keer.

Het zou heel fijn zijn als er meer woningen gerealiseerd kunnen worden voor de jeugd, de
klassen op school worden steeds kleiner. Misschien kan Henk v. Herk zijn licht eens opsteken
bij de gemeente?
15. Informatie Infrastructuur Henk S.

Henk is afwezig wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
16. Groenvoorziening verkeer Jan v. H.
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Er is nog geen overdracht geweest tussen John en Jan van de werkgroep.
Er is een ontwerp gemaakt voor het voetpad voor de lagere school er is overleg geweest met
Harrie Welp. Het plan is haalbaar als er ouder meehelpen in de aanleg. Dit is gevraagd en
ouders zijn bereid mee te helpen.
De fietsparkeerplaats voor d’n Boogerd wordt vervolgd…
Engelien stuurt de namen van de werkgroep Flinkert naar Jan v.H.

17. Besturen doen we Samen Barbara
18. Duurzaamheid Barbara






Duurzaamheidbeleid staat op one drive zitten speerpunten in zal flink wat impact hebben
op het leefgebied. Gemeente wil energieneutraal zijn voor 2025
Proef met afvalscheiding
Eersel klimaatbestendig inrichten, biodiversiteit in Eersel verbeteren. Barbara gaat een
werkgroep oprichten.
Zaal bespreken voor de film Before the Flood. Datum doorgeven aan Annemieke Bles
van gemeente Eersel
Er komen meer nuon laadpalen in de gemeente Eersel.

Discussie en beleidsonderwerpen.
Henk neemt contact op met Jan Vos en Els Beefting

Rondvraag:
Werkgroep vlieghinder wil graag antwoord op wat de dorpsraad vind van het manifest.
Zodra wij erover gesproken hebben geven we ze het antwoord.

De volgende vergadering is onder voorbehoud op 17 aug. 2017 in gemeenschapshuis d’n Boogerd
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