Notulen bestuursvergadering van 4 juni 2018 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Pieter, Jan, Peter, Ton, Rini Nicky en Joreen
Afwezig m.k.g: Paul en Tom
Afwezig z.k.g: Martien
1. Opening en mededelingen door Pieter
De nieuwe buurtbrigadier Roel Timmermans is aanwezig en stelt zichzelf voor. AarleRixtel/Laarbeek is een nieuwe gebied voor hem. Hij is graag in gesprek met mensen.
Hij wil de komende tijd verschillende acties gaan opstarten. Hij wil graag meedenken
over het te hard rijden in de Dorpsstraat en het onbestemde vracht en tractor verkeer
dat door de Dorpstraat rijdt. Hij heeft hiervoor een plan liggen en dit wil hij graag
gaan bespreken met de verkeerswerkgroep en de gemeente. Hij wil de jeugd van
Aarle-Rixtel meer bewust maken van veilig verkeer. Daarnaast is zijn streven een
spreekuur op te starten binnen ons dorp. Maar hierover is hij nog in overleg. Roel gaat
zich verder bekent maken via de sociale media en de MooiLaarbeekKrant.
2. Notulen van de vergadering van 7 mei 2018
• Wie gaat het formulier voor de AVG wet invullen? We gaan Paul hiervoor
vragen. Daarnaast moet het subsidieformulier herzien worden. Dit wordt ook
in samenspraak met Paul gedaan.
• Het uitje voor het Dorpsplatform wordt verschoven naar September. Joreen
gaat een datum voorstellen.
3. Actielijst mei/juni (zie bijlage).
Toevoegingen:
6 juni afscheid gemeenteraad Frans van Zeeland.
11 juni werkatelier N279 (Jan en Pieter)
13 juni inspreken ruimtelijk domein (Pieter)
14 juni Verkeersoverleg met Frans Vlemmings
14 juni klankbordgroep waterboulevard.
28 juni afscheid Dokter Ton Engels.
21 juni Laseren Dorpstraat met groep 7 Brukelum. (Roel Timmermans)
2 juli bestuursvergadering.
5 juli Laseren Dorpstraat met groep 7 Brukelum. (Roel Timmermans)
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
• Jeugd en jongerenwerk
- Er zijn niet veel nieuwe ontwikkelingen te melden rondom deze werkgroepen. De
problemen bij het jongerenwerk blijven bestaan en zijn nog niet opgelost. Pieter
gaat in gesprek met Joan Briels over de hoeveelheid uren en hoe deze worden

ingezet m.b.t. de jongerenwerker. De uren die nu staan voor Aarle-Rixtel zijn
onvoldoende.
•
-

-

Zorg en welzijn
De gemeente heeft een enquête gestuurd om het project ‘Zorg voor elkaar, goed
voor later’ te evalueren. Deze was te lang voor de doelstelling. De avond was
goed gegaan. De werkgroep is tevreden. Een aantal mensen hadden meer
verwacht van de avond maar het doel is echter wel bereikt. Het bespreekbaar
maken. Mensen zijn bereid diensten aan een ander aan te bieden maar hulp
vragen blijkt nog steeds moeilijk. De dames van de WMO waren in de ogen van
de organisatie niet goed voorbereid. Ze hadden echter de vragen van te voren
wel ontvangen, daar lag het dus niet aan.
Met betrekking tot de WhatsApp bijeenkomst is het Terlingenplein per post
uitgenodigd. Er zijn tot nu toe 15 aanmeldingen. Dit is niet alleen voor de
bewoners van het Terlingenplein maar voor iedereen uit A-R.

•

Leefbaarheid en wonen
- Jan en Pieter hebben een uitleg gekregen bij Wooniezie over de
toewijzingen van huurwoningen. Het was verhelderd en de
presentatie/verslag wordt naar doorgestuurd.
- Er zijn nog veel onduidelijkheden rondom de gemeenschappelijke ruimte
van Zonnetij. Daarna worden de bewoners slecht geïnformeerd over de
stand van zaken.

•

Verkeer Aarle-Rixtel
Roel Timmermans wordt bijgepraat over de stand van zaken van de N279.

•

Leefbaarheidssubsidie
- Aanvragen Zonnetij en J3D commissie gaat hier samen over beslissen.
- Rode schut heeft de subsidie teruggestort. Activiteit ging door
omstandigheden niet door.

•

DPP
- Dit pikt Pieter op samen met Paul als hij er weer is.

5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
Pieter gaat inspreken bij de gemeente. Sinds de laatste vergadering zijn er geen
nieuwe ontwikkelingen en is de stand van zaken onveranderd.
6. Adviesraad sociaal domein.
Gesproken over Jeugd en Jongerenwerk. Dit moet voorgelegd worden bij de
gemeenteraad. Er moet meer geld komen. Dit gemeente moet dit echter wel
goedkeuren. Wethouder Briels erkent de problemen.

7. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
Aankondiging verkeerswerkgroep.
8. Rondvraag en sluiting
Nicky is tot en met 28 juni op vakantie. Suzan de Koning is het aanspreekpunt voor
dringende zaken.
Pieter: Mieke Bon heeft een nieuwe baan. Daan Daniels schrijft vanaf nu de stukken
voor Aarle-Rixtel
9. De volgende vergadering is op maandag 2 juli 2018, aanvang 20:00 uur
Afwezig Rini, Peter en Ton.

Notulist: Joreen

