Notulen bestuursvergadering van 5 november 2018 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Ton, Martien, Rini, Pieter, Joreen, Jan , Paul, Tom, Peter, Nicky en Lorreine.
Afwezig: 1. Opening en mededelingen door Pieter
2. Notulen van de vergadering van 1 oktober 2018
- 25 september is niemand geweest naar de bijeenkomst van Vierbinden.
- Verder geen op of aanmerkingen met dank aan de notulist.
3. Actielijst oktober/november (zie bijlage)
- De bijeenkomst van de Tiny Houses was goed en duidelijk. Er waren vooral
omliggende buurtbewoners, daar was de bijeenkomst ook voor bedoeld. Er zijn
genoeg belangstellenden die graag een huisje willen kopen. Begin november wordt
er geloot.
- 17 december bijeenkomst 4 dorpsraden, daar gaan Jan, Tom en Peter naar toe.
Agendapunten die we willen inbrengen zijn:
ü Toepasbaarheid leefbaarheidssubsidie. Hoe gaan andere dorpsraden hiermee
om?
ü Het oprichten van jongerenzorg adviesraad. Hier zouden we graag nader uitleg
over willen krijgen.
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
• Jeugd en jongerenwerk
- Er is een verbod op samenscholing in Beek en Donk in opdracht van de
gemeente. Dit naar aanleiding van veelvuldig overlast van hangjongeren in
Beek en Donk. Er wordt vaak gecontroleerd en tot nu toe lijkt het rustiger en
is het groepje jongeren niet meer gesignaleerd.
- Monica Slaets heeft een het Dorpsplatform aangeschreven met de boodschap
dat ze een jongerenzorg adviesraad wil oprichten. Ze is opzoek naar jongeren
die hierin zitting willen nemen. Onderwerpen die aan bod komen zijn, wonen
in Laarbeek of in je eigen dorpskern en de leefomgeving van jongeren. Tijdens
de vergadering wordt gesproken dat de wethouder mogelijk beter andere
verenigen kan aanschrijven die meer te maken hebben met de doelgroep. Op
dit moment kennen wij geen mensen die hier mogelijk zitting in zouden
kunnen nemen.
- Kareem werkt niet meer bij Vierbinden. Op dit moment is er dus geen
jongerenwerker. Er wordt een nieuwe vacature uitgezet. Op dit moment
ondersteund Centrum Jeugd en Gezin bij Cendra
• Zorg en welzijn
- Op dit moment heeft het “zorghuis” geen locatie. De WMO consulenten
kunnen niet meer binnen bij Zonnetij. Er wordt gekeken naar andere opties.
Er is nog geen andere locatie gevonden. Genoemd wordt in de vergadering
dat dit nu al zolang gaande is dat het een beetje belachelijk aan het worden
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is. Jan geeft de suggestie dat het Heemhuis mogelijk ook een optie is om één
dagdeel in de week te huren en daar kantoor te houden.
- Rondom de vervolgactie bij het Terlingenplein wordt een nieuwe afspraak
gepland. Dit moet weer opgepikt worden. Op dit moment is het aan het
verwateren. Een volgende locatie om de leefbaarheid te peilen en een
WhatsApp groep op te zetten is mogelijk de wijk de Duivenakker.
Leefbaarheid en wonen
- Besproken dat Wooniezie en WoCom niet goed op elkaar zijn afgestemd als
het gaat om het aanbieden van huurhuizen m.b.t. ‘snelle beslisser’.
- Voor het nieuwe plan bij de Klokkengieterij worden binnenkort vier plannen
gepresenteerd door verschillende kandidaten. Uit deze plannen gaat de
gemeente één plan kiezen. Verder wordt er besproken over het toenemende
verkeer. Waar komt de ontsluiting van deze wijk en wat zijn de gevolgen voor
het verkeer rondom de brug? Pieter doet de suggestie dat de omwonende dit
onderwerp in te spreken tijdens de commissie vergadering RD van 14
november. Dat er maar één ontsluitingsweg komt is discutabel, de aansluiting
op de Dorpsstraat is vlak bij de kruising met de Helmondseweg.
- Op de Bosscheweg bij de oude bieb/heemkamer ligt nu het plan dat er 8
appartementen worden gebouwd i.p.v. 12.
- De vorderingen rondom het verkopen van de schoolwoningen verloopt erg
traag bij de gemeente. Dit schept onvrede bij de leden van het Dorpsplatform.
Verkeer Aarle-Rixtel
- Woensdag 7-11 is de najaar verkeersbijeenkomst. Er is nu geen
vooroverleg geweest. De actielijst wordt beschouwd als een klachtenlijst
die wordt voorgelegd aan de gemeente. Er is een agenda gemaakt die rond
is gestuurd naar geïnteresseerden. Tijdens de vergadering wordt er een
discussie gevoerd over het mogelijk wel of niet plaatsen van bloembakken
op de Dorpstraat.
- Kort gesproken over de mogelijke plannen van het Fietspad van Lieshout
naar Breugel. Mocht dit er komen is het logisch dat het fietspad aansluit op
het bestaande fietspad wat in Breugel start. Echter is het grondgebied
deels van de gemeente Nuenen die hier hoog waarschijnlijk geen belang bij
heeft.
Leefbaarheidssubsidie
- Aan het aanpassen van het subsidieformulier wordt gewerkt. Tijdens de
volgende vergadering is deze aangepast en kan dit besproken worden in
de vergadering.
- Regels omtrent leefbaarheidssubsidie worden als agendapunt ingebracht
tijdens de bespreken met B&W op 17 december. Wij ons af hoe de andere
dorpsraden hiermee omgaan.
- Omroep Kontakt heeft een aanvraag gedaan voor de sinterklaasfilm. Deze
is besproken door de commissie en akkoord bevonden.
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- Een optie is om een vraag te stellen omtrent het mogelijk plaatsen van
bloembakken in Dorpstraat. Dit onderwerp wordt voorlopig aangehouden.

5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
- Nieuwsbrief is rondgestuurd. Daarnaast stond er een stuk in de MLK over
dit onderwerp. Verder is er niet veel nieuws.
- Kort besproken over de voortgang van de bundelroutes. Meer informatie
en over de effecten van Aarle-Rixtel zijn terug te vinden op de website van
de gemeente Laarbeek. 19-11 is er een vervolgbijeenkomst in Nuenen
6. Adviesraad sociaal domein.
- Jan geeft korte samenvatting wat het beleidsplan 2019-2020 inhoud.
Daarnaast geeft Jan aan wat hij persoonlijk mist in het plan. Ook een
belangrijke opmerking is dat de gemeente te laat is begonnen met de visie
ontwikkeling. Hiermee hadden ze eerder moeten beginnen.
7. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
- Verslag bijeenkomst werkgroep verkeer in de MLK
8. Rooster van aftreden
Ton, Jan en Pieter staan op de aftredingslijst.
Ton, Jan en Pieter geven aan dat ze graag nog een ronde mee willen doen.
9. Rondvraag en sluiting
- Uitje Dorpsplatform wordt verzet. We vinden het belangrijk dat iedereen
hierbij aanwezig kan zijn. Joreen stuurt een datumprikker rond.
- Zelfreflectie Dorpsplatform wordt in gang gezet. Peter en Nicky nemen
deze taak op zich.
- Is het een optie om de voorzitter van de ondernemers stichting uit te
nodigen m.b.t. leefbaarheid in Aarle-Rixtel?
De volgende vergadering is op maandag 3 december 2018, aanvang 20:00 uur

