Notulen bestuursvergadering van 8 januari 2018
Aanwezig: Pieter, Jan, Paul, Nicky, Tom, Rini, Martien, Ton
Afwezig m.k.g.: Joreen
Opening en mededelingen door Pieter Verschuuren
Pieter wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Een jaar waarin weer veel staat te gebeuren en waarin
weer veel beslissingen genomen moeten worden.
Notulen van de vergadering van 4 december 2017
Jacobine Wouters wordt vanuit Aarle-Rixtel de netwerkversterker
Er is geen reactie of bevestiging geweest van de gemeente n.a.v. brief over Hagelkruisweg
Actielijst december/januari zie bijlage.
Toevoegen:
15/1 eerste overleg te hard rijden
17/1 eerste bespreking kermis met Oranje comité en scouting
22/1 overleg Zonnetij 12:00: Zorgboog, WoCom, Vierbinden en omwonenden. Peter en Pieter sluiten hierbij
aan. Woensdag 10/1 is KBO uitgenodigd voor een overleg over de invulling van het Welzijnshuis in de
voormalige drogisterij met evt. deelnemende partijen. Peter geeft terugkoppeling.
29/1 evaluatie snelheidsdisplay (met vier kernen)
5/2 woning behoefte avond: DP is gevraagd om deel te nemen. Bestuursvergadering wordt verzet naar 6/2
Voortgang verschillende werkgroepen:
•

•

•

•

Jeugd en jongerenwerk
Online pesten/sexting voorlichting Commanderij college
Binnenkort overleg met Cendra, DP en politie
Zorg en welzijn
Project Terlingenplein: 22 januari bijeenkomst in de Couwenberg. Tot nu toe zijn er 13
aanmeldingen, aanmelden kan nog tot 15 januari. Dan wordt er ook gekeken hoe deze avond
vormgegeven wordt.
Welzijnshuis: er zijn plannen om in de voormalige drogisterij werkplekken en gemeenschappelijke
ruimte te creëren. Team Z&W zal hier dan ook gevestigd worden.
Leefbaarheid en wonen
Heindert: Er is nog geen toezegging voor project appartementen Heindertweg.
Brukelum: Schoolbesturen zijn niet tot overeenkomst gekomen. De medezeggenschapsraad van
Brukelum heeft de fusie afgewezen. Minke Westra (directeur) is gevraagd voor een kopie, deze is
nog niet ontvangen. Binnenkort volgt er een uitnodiging van wethouder Buter om deze plannen te
bespreken.
Tiny Houses: Er worden twee plannen gemaakt door twee ondernemingen
Verkeer Aarle-Rixtel
Er zijn op dit moment 3 items:
- Actieschema; lijst met aandachtspunten. De werkgroep gaat binnenkort kijken of er acties
uitgezet kunnen worden. Peter: kanaaldijk; vrachtwagen kon nauwelijks de bocht door vanwege
te veel geparkeerde auto’s en paaltjes.

- Evaluatie snelheidsdisplay: idee om andere dorpsraden te vragen om ervaringen en vervolgens
gemeente vragen om een tweede display te plaatsen.
- Actie ‘te hard rijden’: in december is er een overleg geweest. Doorgesproken welke acties
prioriteit hebben; het maken van een poster 30km zone. Deze kunnen op straat en bij huizen van
buurtbewoners opgehangen worden om bewustwording te creëren.
Idee: forum avond met de politiek organiseren waarbij verkeer een belangrijk aspect is. Kan dit
vanuit DP georganiseerd worden? Burgemeester heeft aangekondigd een politiek debat te
organiseren i.v.m. verkiezingen. Voorstel om samen met andere dorpsraden het thema verkeer in
te brengen. Tom kan dit bespreken met andere dorpsraden op 29 januari.
Snelheidsmeter spaarpot: Initiatief van provincie – project waarbij een snelheidsdisplay wordt
geplaatst. Bij een lage(re) snelheid wordt er geld gespaard waar vervolgens een buurtproject van
georganiseerd kan worden. Vraag vanuit gemeente is om dit te financieren vanuit
leefbaarheidsbudget dorpsraden. DP zal als geïnteresseerde deelnemen aan dit project.
Tom zoekt uit welke randvoorwaarden en consequenties er zijn.
•

Leefbaarheidssubsidie
Aanvraag Eendracht; is gericht op leden, niet op gemeenschap. Gevraagd om verantwoording te
geven wat er al vanuit gemeente wordt gesubsidieerd.

De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
Pieter heeft voorzitter BKG Gemert op de hoogte gebracht van plannen over o.a. Beekse brug en rotonde.
23 januari gesprek over rotonde met Projectteam N279. Er was een misverstand over verslag N279. Dit is
gecorrigeerd en wordt tijdens de volgende bijeenkomst besproken. Cruciaal voorstel om doorstroming te
bevorderen; geen verkeerslichten plaatsen bij rotonde/fly-over.
Inzage milieu effecten rapportage (MER): verwachting +8% voertuigen door Dorpsstraat in 2030.
Eind 2018 zal het bestemmingsplan van de provincie (PIP) en de MER ter visie gelegd worden. Hier kan
vervolgens bezwaar tegen worden gemaakt. In 2019 zal er een definitief akkoord worden gesloten over de
N279.
Heikant: Joreen heeft contact gehad met buurtbewoners. Zijn op de hoogte van deze plannen en wachten af
voordat zij stappen gaan ondernemen.
Er moeten eerst concrete plannen zijn voordat de inwoners van Aarle-Rixtel geïnformeerd kunnen worden
m.b.v. publicatie.
WMO-Raad
Overleg van december is geannuleerd. Volgende week staat de volgende vergadering op de planning waarbij
het WMO beleidsplan wordt besproken.
Voorlopig financieel overzicht 2017
Gemeente heeft gevraagd om voor maart 2018 een financiële verantwoording van uitgaven van 2017 aan te
leveren. Jan heeft dit overzicht van inkomsten en uitgaven gemaakt (leefbaarheidssubsidie, bijeenkomsten
Dorpsplatform, kermis etc.).
In 2018 wordt er opnieuw subsidie gegeven. Er is vanuit andere jaren nog budget om leefbaarheidssubsidie uit
te kunnen keren. Aandachtspunt is om er (op lange termijn) voor te zorgen dat er niet te veel wordt
gehonoreerd/uitgegeven. Werkgroep leefbaarheidssubsidie checkt regelmatig tussentijds wat de (financiële)
stand van zake is.

Tom en Joreen gaan de kascontrole doen! Dit is vastgelegd in eerdere notulen. Jan neemt contact op voor de
uitvoering hiervan.
Wie gaat wat publiceren in welk medium?
Tot nu toe wordt er gericht op MLK etc.
Voorstel om ook regelmatig te communiceren naar participanten van het DP, de DPP-ers. Op dit moment zijn
dit ca 50 personen. Bijv. informeren en vragen wie opmerkingen en/of interesse heeft, vervolgens een
informatieavond organiseren. Er wordt een werkgroepje opgezet om te bekijken hoe deze communicatie
vormgegeven kan worden. Peter, Paul, Pieter en Tom sluiten hierbij aan.
Rondvraag en sluiting
Rini: Teringenplein heeft zich opgegeven Groenstrijd gemeente. Er hebben zich 23 groepen uit Laarbeek
aangemeld. Dinsdag 9-01 is er een afspraak met dhr Swinkels om te kijken wat er in het Terlingenplein gedaan
kan worden (gefinancierd door gemeente).
De volgende vergadering is op dinsdag 6 februari 2018, aanvang 20:00 uur.
Afwezig: Peter, Martien

