Verslag vergadering Dorpsraad op 3 juni 2013
Aanwezig:
Afwezig:

Ann van den Borne, Jos Veldhoven, Ruud van Herk, Peter van de Noort, Toon
Huijbregts.
Gerard Jongen.

1. Het verslag van de DR-vergadering van 6 mei:
De tekst van het verslag van de vergadering van 6 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen:
* Omdat september voor iedereen een drukke maand is, gaat de geplande veiligheidsdag niet door.
Besloten wordt een deel daarvan te combineren met de ontmoetingsavond met B&W die in
oktober plaatsvindt. Na de jaarvergadering van de dorpsraad, zullen de politie en brandweer
informatie verstrekken over resp. buurtpreventie en brandveiligheid. Het wordt niet zinvol
gevonden om dan later nog een aparte bedrijvendag te houden.
* Het jaarverslag 2012 is inmiddels bij de gemeente ingediend.
* Het bericht met een laatste poging om vrijwilligers te werven voor de werkgroepen Verkeer en
Onderhoud komt in de eerstkomende De Klepper.
3. Voor wat in het laatste regie-overleg aan de orde is geweest, zie het bijgevoegde verslag.
4. Zorg en Welzijn: een verpleegkundige van RSZK (Jeanne Sleddens) en een van Zuidzorg
(Hanneke Slegtenhorst) zijn in de drie kernen begonnen als wijkverpleegkundigen. Het is de
bedoeling dat zij de kern gaan vormen van de sociale steunsystemen in de drie dorpen. Verder is in
De Schakel het huiskamerproject van start gegaan. Iedere donderdagochtend zijn er ongeveer 10
bezoekers.
5. Of de DR door gaat met de beoogde werkgroepen Verkeer en Onderhoud wordt in de volgende
vergadering besproken.
6. Op 22 juni vindt in De Bijenkorf het muziekfestijn High Voltage voor de jeugd plaats. Met
bijdragen van een aantal sponsors (De Bijenkorf is hoofdsponsor) is het financiële plaatje “rond”.
7. Nu binnenkort de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol wordt opgetrokken naar 18 jaar,
is het de vraag of er niet voor verschillende leeftijdsgroepen een jeugddisco moet worden
georganiseerd. Gedacht wordt aan de leeftijdsgroepen 11 t/m 13, 14 t/m15 en 16 t/m 17 jaar. De
werkgroep Jeugddisco zal dit verder uitwerken.
8. De enquête over een bestemming van de pastorietuin heeft 295 reacties opgeleverd. Het overgrote
deel van de inzenders pleit voor een combinatie van wonen en zorg. De volledige uitkomst van
deze enquête wordt gepubliceerd in De Klepper en in de Nieuwsbrief van de DR. Verder hebben
22 dorpsbewoners zich aangemeld om zitting te nemen in een werkgroep. Met de stichting Zet
wordt het verdere traject gepland. Aan drie deskundigen (Marc Smolders, Frank Domen en Harry
van Gisbergen) wordt gevraagd hoe het terrein ingericht kan worden. In juli wordt een gesprek
gepland met woningbouwcoöperatie De Zaligheden, waarna het gemeentebestuur geïnformeerd zal
worden.
9. De volgende DR-vergadering is op 8 juli a.s. om 21.00 uur in De Schakel.

