Notulen bestuursvergadering van 1 oktober 2018 aanvang 20:00 uur
Aanwezig: Pieter, Martien, Peter, Tom, Ton (notulist)
Afwezig m.k.g.: Rini, Jan, Joreen, Lorraine, Nicky, Paul
1. Opening en mededelingen door Pieter
2. Notulen van de vergadering van 3 september 2018
Ton merkt op dat hij het concept van het i.v.m. de AVG wetgeving aangepaste
aanvraagformulier niet heeft ontvangen en daarom hier geen feedback op heeft
kunnen geven. Verder geen opmerkingen waarmee de notulen met dank aan de
notulist worden vastgesteld.
3. Actielijst september/oktober (zie bijlage).
-

-

-

-

Het verslag van 6 september betreffende de bijeenkomst fietspad GemertHelmond wordt door Pieter nagestuurd.
Van de gemeente is een reactie ontvangen op ons schrijven met betrekking tot de
uitlaatstrook en hondenren aan de Molenstraat. Eenieder heeft deze reactie
ontvangen. Pieter informeert eveneens de DPP’ers.
In verband met de afwezigheid van zowel Joreen als Paul is er geen toelichting op
de bijeenkomst met als titel ‘Respect’ die op 25 september werd georganiseerd.
Peter was aanwezig bij de bijeenkomst ‘Hoe sterk is uw netwerk’ op 24
september. Geslaagde en interessante bijeenkomst. Belangrijke conclusie; de
gemeente blijft het project ondersteunen.
Pieter heeft de bijeenkomst ‘Waterboulevard’ op 1 oktober bezocht. Bij het
project zijn de gemeenten Helmond en Laarbeek betrokken evenals het
Waterschap. Tevens waren afgevaardigden van diverse verenigingen bij de
bijeenkomst aanwezig. Pieter zorgt voor doorsturen van het verslag zodra hij dat
heeft ontvangen.
Er wordt een informatie c.q. kijkdag (13 oktober) georganiseerd voor
belangstellenden voor de zogenaamde Tiny Houses. Informatie hierover wordt
door Pieter nagestuurd. Andere berichtgeving over de in de actielijst opgenomen
bijeenkomst op 15 oktober zijn van Johan van Bakel niet ontvangen. Het blijkt
lastig om met Johan concrete afspraken te maken.

Aan de actielijst wordt toegevoegd op 5 november bestuursvergadering
Dorpsplatform en op 7 november bijeenkomst werkgroep verkeer.
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
• Jeugd en jongerenwerk
- De van Cendra ontvangen mail is doorgestuurd.
• Zorg en welzijn
- Geen bijzonderheden. Loopt goed.

•

Leefbaarheid en wonen
- Voor zover bekend heeft alleen Jan van de mogelijkheid gebruik gemaakt
om bij de nieuwbouw in het Klavier een kijkje te nemen. Er wordt naar
gestreefd om de appartementen voor Kerst op te leveren.
- Tiny Houses presentatie (zie opmerking onder ‘Actielijst’) Informatie wordt
nagestuurd.
- Honden uitlaatstrook: Zie ook eerder opmerkingen onder actielijst: Pieter
reageert richting de DPPers na het bestuderen van het antwoord van de
gemeente.
• Verkeer Aarle-Rixtel
- Bijeenkomst op 7 november. Tom zorgt voor publicatie. De display wordt
geplaatst op de Helmondseweg gericht op het inkomende verkeer.
Posteractie (of iets vergelijkbaars) zoals in de Dorpsstraat wordt gepland.
Voorstel voor nieuwe slogan: ‘Weg er mee’ .
• Leefbaarheidssubsidie
- AVG aanvraagformulier (zie opmerking onder de kop ‘Notulen’)
• DPP
- Van de 41 DPP’ers die zijn aangeschreven over het hondenpoepverhaal
hebben we 11 reacties ontvangen. DPP’ers worden over het verdere
verloop geïnformeerd.
5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
- Het overleg op 6 september heeft niet bij iedereen tot tevredenheid
geleid. Uit Den Bosch is verder nog niet gereageerd. Verslag is
doorgestuurd.
6. Adviesraad sociaal domein.
- Bijeenkomst 18 september is uitgesteld.
7. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
- Werkgroep verkeer verzorgt een publicatie.
8. Rondvraag en sluiting
- Tom prijst de nieuwsbrief van Zorg om het Dorp uit Mariahout.
Constatering: voor ons is het uitbrengen van een dergelijk medium met
een voldoende sterke inhoud en regelmaat geen optie.
- Verder wijst Tom op de ontwikkelingen rond de zogenaamde Oranjekade
in Helmond.
- Gemeenten hoeven statushouders geen voorrang te verlenen bij het
toewijzen van woningen. Wel moeten zij binnen bepaalde tijd over een
geschikte woonruimte kunnen beschikken.
- Vrijdag 23 november – uitje Dorpsplatform. Ton laat weten hierbij dan
niet aanwezig te kunnen zijn.
De volgende vergadering is op maandag 5 november 2018, aanvang 20:00 uur

