Notulen bestuursvergadering van 5 maart 2018 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Joreen, Nicky, Paul, Tom, Rini, Ton, Pieter, Martien, Peter en Jan
Afwezig: 1. Opening en mededelingen door Pieter Verschuuren
Welkom aan iedereen. We zijn compleet, iedereen is aanwezig.
2. Notulen van de vergadering van 6 februari 2018
Notulen zijn goedgekeurd met dank aan de notulist.
3. Actielijst februari/maart (zie bijlage).
Toevoeging:
- 20 maart gezondheids emposium in Beek en Donk.
- 12 maart bijeenkomst Cendra, Vierbinden, de politie en dorpsplatform.
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
• Jeugd en jongerenwerk
- Asja is gestopt, er is iemand aangenomen. Meer info volgt nog. Op dit
moment mag Nicky er niet meer over vertellen.
- Maandag 12 maart is er een bijeenkomst met Cendra, Vierbinden, de politie
en het Dorpsplatform om de stand van zaken te bespreken rondom Cendra.
- Met OJA is nog geen afspraak gemaakt.
• Zorg en welzijn
- De werkgroep Zorg en Welzijn was niet tevreden met het artikel dat Mieke
Bon geschreven heeft. Sommige zaken waren niet zoals die wel in het stuk
beschreven stonden.
- Er is overleg geweest met Joris Rops om een informatiebijeenkomst te
organiseren. Tijdens de eerste bijeenkomst was er een eenzijdige opkomt.
Het uitgewerkte verslag van deze bijeenkomt wordt naar de overige
bewoners gestuurd als een soort van oproep om naar de volgende
informatiebijeenkomst te komen.
- Hoe sterk is uw netwerk heeft een naamsverandering. Het heet nu ‘Goed voor
elkaar’ Het idee is om een avond te organiseren voor alle 65 jarige mensen in
Aarle-Rixtel. Met als doel deze mensen bewust te maken van het bouwen en
het onderhouden van een sterk netwerk en het promoten van het wijkteam.
De KBO is benaderd om deze avond te organiseren maar hier was geen
interesse is. Het idee is om deze avond te organiseren vanuit de werkgroep
Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform. Het is de bedoeling om deze avond in
Mei 2018 te organiseren. Kosten die gemaakt worden mogelijk bij het
Dorpsplatform leggen. Het is de bedoeling om deze avond elke 2 jaar te
organiseren. De organisatie (werkgroep zorg en welzijn) heeft nog mensen
nodig die mee willen helpen met het organiseren van deze bijeenkomst.

-

Nicky is gevraagd om betrokken te zijn bij het opzetten van het Welzijnshuis.
Wim Makers? (in dienst van Vierbinden) is de kartrekker. Tijdens de volgende
bijeenkomst volgt er meer informatie.
• Leefbaarheid en wonen
- De gemeente gaat een brief schrijven naar WoCom over de problemen
rondom Wooniezie. WoCom is partner in Wooniezie. De gemeente stuurt
eerst consept naar vertegenwoordigers van de dorpsraden, Seniorenraad en
Bewonersraad. Wij zouden graag zien dat er een huisvestingsverordening tot
stand komt. Of dit er ook gaat komen is de vraag.
• Verkeer Aarle-Rixtel
- Brief is verstuurd over het thema verkeersveiligheid in het
verkiezingsdebat. Er wordt navraag gedaan of dit thema ook ter sprake
komt tijdens het debat.
- De werkgroep is nog opzoek naar een straat voor de verkeersspaarpot.
Mogelijkheid is de Mariastraat maar dit staat nog niet vast.
- Het snelheidsdisplay moet vanuit de gemeente besteld worden. De
werkgroep houdt in de gaten of dit ook gebeurd.
- Er is nog geen vergunning aangevraagd voor de poster campagne. Brief
moet nog gemaakt worden. De borden van de verkiezing kunnen
hergebruikt worden voor de posters. De bedoeling dat deze actie in april
start. Voordat de bloembakken er weer hangen.
• Leefbaarheidssubsidie
- Er is een miscommunicatie ontstaan binnen het Dorpsplatform over de
subsidieaanvraag van Jantje. De secretaris gaat hier achteraan.
- Er zijn nog geen notariskosten ontvangen van de Tiny Houses. Hier
wachten we nog op.
- Rode schut heeft een aanvraag gedaan. Deze moet nog doorgestuurd
worden naar de commissie.
- De organisatie van Trax11 was gemiddeld tevreden over de opkomst.
• DPP
- Er zijn mails binnen gekomen op de Dorpsplatform mail. Deze moeten
doorgestuurd worden naar Paul. De Secretaris zorgt hiervoor.
- Mogelijke vraagstukken die aan de DPP wordt gesteld kunnen komen
vanuit de verschillende werkgroepen. De vraag aan de werkgroepen om na
te denken over een mogelijke vraagstelling.
5. Indeling werkgroepen (concept toegestuurd)
- Planning en indeling is besproken.
6. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
- Jeroen van Heijst (verkeersacademie) gaat mee naar het provinciehuis om het
voorstel met verbeteringen rondom de rotonde (weg naar Gemert) te
bespreken. Verslag van de voorbespreking is naar ieder rondgestuurd. Een

uitnodiging van de provincie wordt al als zeer positief ervaren. Dit gebeurt niet
vaak in zo ver gevorderd stadium.
7. WMO-Raad
- Geen ontwikkelingen en of bijzonderheden.
8. Financieel jaarverslag 2017
- De kascommissie heeft geconcludeerd dat de kas van het Dorpsplatform
klopt. Jan geeft verder nog een korte toelichting over de financiën van het
Dorpsplatform. De vergadering heeft decharge verleent aan de
penningmeester voor het gevoerde beleid over 2017
- De reservering die stond voor de Pannakooi (in het kasboek) is veranderd in
project jeugd.
- Jan blijft in het jaar 2018 penningmeester.
9. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
Mogelijke opties zijn
- Verkeerswerkgroep over de komende acties.
- In de maand mei werkgroep Zorg en Welzijn over ‘Goed voor elkaar’
- DPP kan mogelijk een oproep plaatsen met de vraag wie geïnformeerd wil
worden door het dorpsplatform.
10. Rondvraag en sluiting
- Tom: De gezamenlijke collecte gaat weer van start. De donatie pinnen kan
niet, incasso kan wel sinds dit jaar. De stichting is nog opzoek naar vrijwilligers
die op 7 april mee willen tellen.
- Rini: Terlingenplein doet mee met de groenstrijd 2.0
- Joreen: Geïnformeerd naar de stand van zaken van stichting speelplezier. De
financiën zijn blijkbaar bijna rond. Optie is om iemand van de stichting uit te
nodigen om ons te informeren hoe het er voor staat en de plannen voor de
toekomst.
11. De volgende vergadering is op maandag 9 april (in verband met Pasen 2 april) 2018,
aanvang 20:00 uur

