Notulen bestuursvergadering van 6 februari 2018 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Joreen, Nicky, Paul, Tom, Rini, Ton, Pieter en Mieke Bon (ED)
Afwezig MKG: Martien, Peter en Jan
1.

Opening en mededelingen door Pieter Verschuuren

2.

Notulen van de vergadering van 8 januari 2018
• Aanpassing Kopje Verkeer Aarle-Rixtel. Peter: kanaaldijk; vrachtwagen kon nauwelijks de bocht door
vanwege te veel geparkeerde wachtende auto’s en paaltje.
• Notulen zijn goedgekeurd met dank aan de notulist.

3.

Actielijst januari/februari zie bijlage.
• 17 januari. Verslag kermis komt nog. De organisatie komt dit jaar eerder op gang. Zeer positief!
• 22 januari: Savant is weg uit de gemeenschappelijke ruimte van Zonnetij. De meubels waren van
Savant. Er zijn tijdelijk meubels geleverd door de Zorgboog.
• 23 januari: Verslag Rotonde komt nog.
• 24 januari: DPP overleg, schoolwoningen bij de Jan van Rixtelstraat blijven nu niet leeg staan nu de
Heindert en Brukelum volgend schooljaar niet samen gaan. Gemeente blijft hier ook niet op wachten
en woningen gaan omgebouwd worden tot nieuwe woningen.
Toevoegingen februari/maart
• 1 maart in de ochtend bijeenkomst over Wooniezie.
• 1 maart in de middag bijeenkomst WoCom met vertegenwoordigers 4 dorpsraden

4.

Voortgang verschillende werkgroepen:

Jeugd en jongerenwerk
• Asja gaat stoppen. Er komt een nieuwe vacature voor 1 maart 2018.
• Project jonge mantelzorger is gestart binnen de scholen van Laarbeek voor groep 7 en 8. Dit wordt
georganiseerd door Vierbinden. Er wordt gestart op de scholen in Beek en Donk.
• Cendra is een Stichting geworden.
• Er wordt een bijeenkomt gepland met Centra, OJA, de Politie en het Dorpsplatform met als doel elkaar
op de hoogte te houden en de lopende zaken door te spreken. Data ligt nog niet vast. (Pieter)
Zorg en welzijn
• Verslag wordt uitgedeeld en besproken tijdens de vergadering. (zie bijlage)
• De bedoeling is dat het groen/beplanting wordt aangepakt op het Terlingenplein. Het project Groen
en Speelplezier (vernieuwde speeltuin in de toekomst)op het Terlingenplein bijten elkaar niet. Dit kan
afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd.
• We horen op dit moment weinig van Stichting Speelplezier. We gaan informeren naar de stand van
zaken rondom het project Lijsterstraat.
• Uit onderzoek blijkt een verkeersbord WhatsApp-groep buurtpreventie inbraken/diefstal verminderd
in de buurt.
• De naam Welzijnshuis komt uit de gemeentelijke koker. Wim Markens (coördinator en kartrekker)
gaat de wensen opnieuw in beeld brengen. Het is de bedoeling dat er een aantal instanties kantoor
gaan houden. De ruimte is niet bedoeld als activiteitenruimte zoals eerder wel werd gesuggereerd.

Leefbaarheid en wonen
Evaluatie woningbehoefte onderzoek 5 februari
• Het was druk, veel mensen in functie maar ook veel bewoners. De juiste doelgroep is op de avond
gekomen. De gemeente is in gesprek gegaan met de bewoners en gevraagd waar nu behoefte aan is
als het gaat om woonbehoefte. Gebleken is ook dat veel mensen onwetend zijn waar ze moeten zijn
als het om huurwoningen gaat. De markt zit op slot (zoals verwacht). Jongeren willen graag kopen en
ouderen willen wel graag kleiner maar zijn in de meeste gevallen niet bereid om hogere maandlasten
te gaan dragen dan wat ze nu doen. Daarnaast is er behoefte aan bouwgrond binnen Aarle-Rixtel.
• Daarnaast kwamen de verschillende projecten te spraken (Heindertweg (huurwoningen),
Klokkengieterij (huur en koopwoningen), Klavier (sociale huurwoningen) Tiny houses (koop)
• Rondom de Tiny houses moet nog een regelgeving geschreven worden. Dit wordt in samenspraak met
de gemeente gedaan.
Verkeer Aarle-Rixtel
• Er zijn drie activiteiten/acties uitgezet door de verkeersactiegroep.
1. Een bewoner van Aarle-Rixtel heeft een poster ontworpen waarbij wordt duidelijk gemaakt dat de
snelheidsnorm binnen de bebouwde kom 30 kilometer is. Te hard rijden terugdringen blijft een
aandachtspunt in Aarle-Rixtel. Deze poster wordt in een actiestraat opgehangen. De
straat/straten is de Lieshoutseweg, Dorpstraat, Albert Pistoriusstraat. Dit plan moet eerst nog
goed gekeurd worden door de gemeente. De bedoeling is dat dit van start gaat in april/mei 2018.
2. Er wordt een brief naar de gemeente gestuurd om het thema verkeersveiligheid binnen de
dorpskernen op het verkiezingsdebat toe te voegen.
3. Er is eerder gesproken over de snelheidsmeterspaarpot. Hiervoor zijn we aangemeld. Als we mee
kunnen doen met deze actie dan wordt de spaarpot ergens in de actiestraat geplaatst.
https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/snelheidsmeterspaarpot/
4. Eerder is er gesproken over een extra snelheidsdisplay. De gemeente heeft nu 1 display die
rouleert binnen de 4 kernen. De gemeente wordt gevraagd om er een extra aan te schaffen zodat
deze wat vaker binnen Aarle-Rixtel geplaatst kan worden. De ervaring is dat als hij er staat er
minder hard wordt gereden, is hij weg dan wordt er weer snel te hard gereden.
Leefbaarheidssubsidie
Korale – toegewezen
Jantje – aanvraag nog niet compleet voor beoordeling.
DPP (dorpsplatform participanten)
• Er wordt een uitnodiging gemaakt voor de participanten die nu op de lijst staan. Daarbij wordt aan hen
de vraag gesteld of ze nog steeds informatie willen ontvangen van het dorpsplatform. Paul is hiermee
bezig. Als de lijst dan actueel is worden er verdere acties uitgezet op de DPP te informeren.
5.

De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
• Over de mogelijke fly-over is geen nieuws. Maar we houden het in de gaten
• Er is een gesprek geweest omtrent de rotonde richting Gemert. Beslissingen zijn al redelijk ver
genomen en uit ervaring is het lastig om eerder genomen beslissingen van de provincie te veranderen.
Er wordt een verkeersexpert erbij gehaald die gaat beoordelen of de plannen die er nu liggen wel
genoeg effect hebben op het verminderen van de verkeersdrukte rondom de rotonde.
1. Verschil in kosten wordt in kaart gebracht op het voorkeursplan en het liggend plan.
2. Er wordt gekeken naar de verkeersdoorstroom bij het voorkeursplan en het liggend plan.
Richting het plan dat er ligt kan alleen maar een advies over uitgesproken worden. Het is belangrijk
dat er goede standpunten komen waarom het anders zou moeten. Waarom het plan dat er nu ligt
aangepast zou moet worden.

6.

WMO-Raad
Geen bijzonderheden

7.

Wie gaat wat publiceren in welk medium?
Bijeenkomst Terlingenplein (Nicky)

8.

Rondvraag en sluiting
Folder woningbehoefte onderzoek is niet door iedereen ontvangen in Aarle-Rixtel. Hierdoor was niet
iedereen in Aarle-Rixtel hiervan op de hoogte. Deze folder zat in de MLK. Dit wordt teruggekoppeld
aan de MLK.
Gemeente vragen wat de kosten zijn om een folder te drukken.
Savant zit tijdelijk in de pastorie, ze houden daar kantoor.

De volgende vergadering is op maandag 5 maart 2018, aanvang 20:00 uur

