Verslag vergadering Dorpsraad op 6 februari 2012
Aanwezig:
Afwezig:

Peter van de Noort, Jos Veldhoven, Jaan Jansen-Abrahams, Ruud van Herk , Ad
van Dooren en Toon Huijbregts.
Ann van den Borne

Begin
Sluiting

: 21.00 uur
: 23.00 uur

1. N.a.v. het verslag van 2 januari 2012:
Peter en Ruud maken een afspraak om de website up to date te maken.
2. Het verslag van 2 januari 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. De Doe-je-ding dag in De Schakel is slecht bezocht: slechts 4 aanmeldingen. De oorzaak hiervan
is niet bekend. Wellicht komt er nog een vervolg. Belangrijke vragen: hoe? en op welk tijdstip?
4. De Dorpsraad gaat in op de uitnodiging van Samenwerking Reusel-De Mierden voor een gesprek.
Peter maakt een afspraak. Wie op het afgesproken tijdstip kan is bij dit gesprek welkom.
5. Ruud en Peter zullen namens de DR deelnemen aan het platform dat B&W willen organiseren over
de “de wrevel die de laatste jaren lijkt te ontstaan tussen agrariërs en inwoners op het gebied van
intensieve veehouderij in de verschillende kernen binnen Reusel-De Mierden. De DR zal hetzelfde
standpunt innemen als in de discussie over de integrale visie plattelandsontwikkeling.
6. De DR besluit lid te worden van de vereniging Kleine Kernen Noord Brabant.
7. Het Nieuwsbericht van PON wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Naar aanleiding van de cursus die Zet voor de DR verzorgd heeft, wordt besloten een aparte avond
te organiseren (28 februari) om een werkplan voor de komende tijd uit te werken. Dit werkplan zal
vervolgens met de dorpsgemeenschap besproken worden.
9. Nieuwsbrief 11 (februari 2012) wordt definitief vastgesteld.
10. Ad heeft met de gemeente overlegd over de verantwoording van de IDOP-gelden. Wat is
ingebracht is akkoord bevonden. De vormgeving van de verantwoording wordt nog enigszins
gestroomlijnd. De € 5000 voor de jeule-de-boulesbaan wordt naar De Schakel overgemaakt.
Jos praat nog eens met Bets van de Hout over de besteding van het geld voor Zorg en Welzijn.
11. Volgende vergadering: maandag 5 maart 2012 om 21.00 uur in De Schakel.

