Notulen bestuursvergadering van 6 augustus 2018 aanvang 20:00 uur
Aanwezig: Pieter, Jan, Tom, Paul, Joreen, Rini, Peter, Ton, Nicky
Monica en Kareem
Afwezig m.k.g: Paul
Afwezig z.k.g.: Martien
1. Opening en mededelingen door Pieter
Welkom aan Monica en Kareem. Anneke Hellings heeft zichzelf afgemeld.
2. Notulen van de vergadering van 2 juli 2018
• WhatsApp verkeersborden zijn er nog niet. Nicky gaat navragen bij Joris Robs
wanneer deze er wel zijn en worden geplaatst in de wijken met een
buurtpreventieapp. (intussen zijn ze geplaatst 18-08)
• Er is nog geen reactie gekomen op het gegeven advies van de Adviesraad
Sociaal Domein richting. Dit komt door de vakantie. Volgende week is er een
vergadering en wordt dit advies besproken.
• Notulen zijn goedgekeurd met dank aan de notulist.
3. Actielijst juli/aug (zie bijlage)
N.a.v.:
5 juli: Laseren Dorpstraat door de politie (met boetes) wordt als het goed is
aangekondigd. Deze aankondiging hebben we nog niet gezien.
1 augustus: Gesprek met het kerkbestuur heeft plaatsgevonden. Er is een
wantrouwen van het kerkbestuur naar de gemeente toe. Noodzakelijk is dat dit eerst
besproken wordt. Het Dorpsplatform staat er voor open om hierin te bemiddelen. Om
tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk dat het oud zeer wordt
opgelost. De gemeente heeft hierin een stap te maken. Monica gaat dit in B&W
bespreken.
7 augustus: Bijeenkomst kermis. Dorpsplatform is hierbij aanwezig.
21 augustus: Bijeenkomst dorpsraden N279/brug Beek en Donk.
1 oktober: Bijeenkomst waterboulevard.

4. Voortgang verschillende werkgroepen:
• Jeugd en jongerenwerk
- De bijeenkomst van 10 juli is niet doorgegaan.
- Cendra is in de vakantie open.
- Kareem geeft een toelichting wat zijn werk als jongerenwerker inhoud. Kareem
heeft veel telefonisch contact met Cendra. Daarnaast probeert hij er zo vaak
mogelijk te zijn. Echter zijn de uren beperkt. Hij is er vooral op woensdagavond.
Het doel is om met de jongeren vooral te praten over hoe zij hun toekomst zien

-

en wat hun doelen en dromen zijn. Het is belangrijk om de jongeren hiervoor te
motiveren en te stimuleren.
Als er weer een bijeenkomst is met het DP, Vierbinden, Cendra en de politie
wordt Kareem ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Monica vertelt hoe het staat met de het jeugd en jongerenwerk binnen de
gemeente Laarbeek. Op dit moment zijn er korte tot geen wachttijden. Hieraan
wordt hard getrokken. Onvoorziene kosten worden tot nu toe allemaal goed
opgevangen.

•
-

Zorg en welzijn
Welzijnshuis aan de Dorpstraat gaat niet meer door. Het is niet haalbaar i.v.m. de
aanpassingen die hiervoor moeten worden gedaan. Er wordt gekeken naar een
andere geschikte plek.

•
-

Leefbaarheid en wonen
Iedereen die zich goed heeft ingeschreven voor de appartementen op het Klavier
heeft een woning. 17 van de 22 woningen zijn aan mensen uit Aarle-Rixtel
toegewezen. Dat is goed nieuws! Of dit invloed heeft op de belangstelling op de
Tiny Houses weten we niet.
Bij het project van de Klokkengieterij zijn de kavelafstanden bepaald.
Basisschool De Brukelum b heeft nieuwe kozijnen. Dit is de beslissing van de
Eenbes. Kosten zijn ook voor de Eenbes.
In de schoolwoningen zit nu antikraak. Woningen moeten bouw klaar gemaakt
worden voordat ze in de verkoop gaan.

-

•
-

Verkeer Aarle-Rixtel
Tijdens de bijeenkomst van Werkgroep Verkeer op 11 juli was de politie was niet
aanwezig vanwege de vakantie. Dit had de politie van te voren laten weten.
Gemeente was wel aanwezig. Acties en verkeersactiepunten zijn doorgesproken.
F. Vlemmings gaat ermee aan de slag.

•
-

Leefbaarheidssubsidie
Rekening van het Oranje Comité is gehonoreerd. Aanvraag was niet goed
ingediend. Hierover wordt het comité geïnformeerd.
Aanvraagformulier rondom AVG bespreekt Joreen met Paul. Dit komt de
volgende vergadering terug.

-

•
-

DPP
Geen nieuws en ontwikkelingen

5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
Allemaal hebben we een mail ontvangen met de besluitvormen rondom de rotonde
tussen Beek en Donk en Gemert. Provincie blijft bij de gemaakte
beslissingen/plannen. De politiek in de provinciale staten hebben nog invloed. Maar
of dit een verandering te weeg gaat brengen is zeer onwaarschijnlijk.

6. Adviesraad sociaal domein
- Geen nieuws en ontwikkelingen
7. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
- Op dit moment zijn er geen onderwerpen waarover wij kunnen/willen
publiceren.
8. Rondvraag en sluiting
De volgende vergadering is op maandag 3 september 2018, aanvang 20:00 uur
Afwezig: Tom
Notulist: Joreen

