Notulen bestuursvergadering van 3 december 2018 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Ton, Rini, Pieter, Joreen, Jan , Paul, Tom, Peter, Nicky en Lorreine.
Tom van den Heuvel, Niek van der Zanden
Afwezig z.k.g.: Martien
1. Opening en mededelingen door Pieter
- Welkom aan Tom vd Heuvel en Niek vd Zanden. Tijdens de opening stellen Tom
en Niek zich voor. Tom en Niek willen graag gebruik maken van de mogelijkheid
om drie vergaderingen bij te wonen voordat zij definitief beslissen om volwaardig
lid te worden van het Dorpsplatform.
- Jantine en David (ondernemersvereniging) krijgen vanaf nu de notulen van het
Dorpsplatform toegestuurd en het Dorpsplatform ontvangt de notulen van de
ondernemersvereniging. Dit willen we doen om elkaar beter op de hoogte te
houden en elkaar hierbij te informeren wat op de vergadering wordt besproken.
2. Notulen van de vergadering van 1 oktober 2018
- Pagina 3, punt 8. Hierbij moet worden toegevoegd: De vergadering gaat akkoord
met de herbenoeming van Ton, Pieter en Jan.
- Rondvraag: Is het mogelijk om Henri v. Vlerken (Centrum manager) uit te nodigen
voor een van onze vergaderingen (Tom). Na een korte bespreking willen we hem
graag uitnodigen voor de vergadering van februari 2019.
- Verder geen op of aanmerkingen met dank aan de notulist.
3. Actielijst oktober/november (zie bijlage)
7 nov. bijeenkomst VVK. Het ging met name op Tiny houses en de oprichting
hiervan. Over de bevordering van de leerbaarheid in kleine kernen.
7 dec. Uitreiking vrijwilligerscompliment in de Dreef. Pieter, Ton en Nicky zijn
hierbij aanwezig.
12 jan is een kijkdag voor de schoolwoningen voor belangstellenden.
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
Jeugd en jongerenwerk
-

-

Er is nog geen jongerenwerker. Op dit moment wordt alles opgevangen door
Vierbinden en centrum jeugd en gezin. Centrum Jeugd en Gezin ondersteund op dit
moment Cendra. Er is nog geen nieuwe vacature uitgezet. Hierover maken wij ons
zorgen en we vragen ons af waarom dit zo lang duurt. Het hebben van een
jongerenwerker lijkt ons noodzakelijk en nu is de 1ste maand zonder jeugdwerker al
voorbij. Vanuit het Dorpsplatform wordt actie ondernomen.
Bij centrum jeugd en gezin is Laura Volleberg het nieuwe aanspreekpunt. Mocht je
haar nodig hebben dan moet je naar de gemeente bellen. Ze is zowel aanspreekpunt
voor jongeren onder de 18 als jongvolwassenen boven de 18.

-

We hebben een oproep gedaan, namens gemeente, voor de nieuw op te richten
jongeren adviesraad op facebook. De aanmeldingen verlopen via de gemeente. Als
iemand zich aanmeld vanuit A-R dan houdt de gemeente ons hierover op de hoogte.

Zorg en welzijn
-

-

-

-

Vierbinden, huisartsen en zorgaanbieders hebben een bijeenkomst gehad om nader
kennismaking te maken. Dit ook om de lijntjes kort te houden en elkaar beter te
vinden als dat nodig is.
Broekelingstraat (pleintje tegenover de school) wil graag een bankje plaatsen.
Hiervoor hebben ze een verzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente gaat
akkoord. Dit wordt nog voor de kerst geplaatst.
In de gemeenschappelijke ruimte van Zonnetij worden best veel activiteiten
georganiseerd. Meer dan dat wij in eerste instantie dachten. De gemeente leek hier
ook niet van op de hoogte. Daarnaast wordt het 7 dagen in de week opgesteld als
eetpunt. Voor de KBO is het financieel niet aantrekkelijk om de ruimte te exploiteren.
Het feit dat de ruimte wordt gebruikt als eetpunt is ook een belemmering om de
ruimte voor grotere activiteiten te gebruiken. Gertie Hendriks coördineert alle
activiteiten en een activiteiten-maandkalender is beschikbaar.
Vanuit de werkgroep zorg en welzijn wordt een nieuwe actie gepland met de Koude
Maas, Beatrixlaan en Julianalaan. Thema van de bijeenkomst is eenzaamheid en hoe
sterk is uw netwerk. Om buurtbewoners enthousiast te maken voor de bijeenkomst
is het de bedoeling dat iedereen persoonlijk benaderd wordt.
www.veiligebuurt.nl is een website en heeft een app voor buurtpreventie.

Leefbaarheid en wonen
-

-

-

-

-

De werkgroep leefbaarheid en wonen gaat samenkomen om het RIB door te spreken
en zo mogelijk bezwaren/opmerkingen te beschrijven en mogelijk met de gemeente
te bespreken.
De loting van de 10 Tiny houses is geweest en alles is verloot. In totaal zijn er 13
mensen uit Aarle-Rixel die een huis hebben. 3 personen komen van buiten A-R maar
hebben wel binding met het dorp. De koop/pacht aktes kunnen nu worden
opgemaakt. De bedoeling is dat er in april een start wordt gemaakt met de bouw. Op
dit moment is het termijn van pachten 15 jaar. Dat is positief.
Belangengroepering en buurtbewoners van het bouwplan De Klokkengieterij is bijeen
geweest. De Inspreekreactie van Pieter is besproken en er wordt geconcludeerd dat
de toe- en uitrit voor problemen kan zorgen. De gemeente maakt uit 4 voorstellen
van projectontwikkelaars een keuze. Dat voorstel wordt in procedure gebracht en de
belanghebbenden worden daarna uitgenodigd door de gemeente.
Het kerkbestuur heeft een goed gesprek gehad met de gemeente. Het kerkbestuur
heeft een aantal wensen voor het Kerkplein o.a. de entree van de kerk (entree
zonder trappen).
Aan de Heindertweg, op de plek van de pastorie en de grond ernaast, wordt in
opdracht van het kerkbestuur in samenspraak met de gemeente een projectplan
uitgewerkt. In het voorjaar komt hierover meer informatie beschikbaar.

Verkeer Aarle-Rixtel
-

-

-

Tijdens de verkeersbijeenkomst van 7-11 waren 21 personen aanwezig. Wethouder
Ria vd Zanden, Frans Vlemmix en Wijkagent Roel Timmermans waren ook aanwezig.
Dus dat is positief. Het verslag heeft in de Mooi Laarbeekkrant gestaan. Conclusie van
de vergadering: Er is meer mogelijk dat alleen maar het plaatsen van bloembakken.
Het snelheidsdisplay staat/stond op de Helmondseweg. De plaat met het display is
omvergereden (met grote snelheid). Op dit moment proberen ze de dader te
achterhalen. Er zijn camera beelden van het incident.
Er wordt mogelijk een nieuwe verkeersactie georganiseerd. Optie voor een eerste
bijeenkomst van de Verkeersactiegroep in januari 2019. Tom stuurt een
datumprikker rond.

Leefbaarheidssubsidie
-

Het subsidie formulier overschrijdt niet de privacy wetgeving. Mogelijk kunnen er wel
wat overbodige vragen geschrapt worden. Sommige vragen staan er dubbel in.
Paul zorgt z.s.m. voor een privacy verklaring voor op de website.
Omroep Kontakt heeft de subsidie van € 100 ontvangen.
Traxx 11 heeft een subsidieaanvraag gedaan. Deze activiteit is vorig jaar ook al
georganiseerd en dus geen eenmalige actie. Echter is deze aanvraag niet afgewezen.
Er wordt eerst afgewacht wat de andere dorpsraden en de gemeente doen. Mogelijk
kan er een gezamenlijke subsidie worden toegekend.

DPP
-

Aan de DPPers de vraag voorleggen welke onderwerpen of acties zij door het
Dorpsplatform in 2019 behandeld willen zien. Werkgroep DPP bereidt dit voor.

5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
- 7 december is er een beslissing van de provinciale staten. De PS zal naar verwachting
instemmen met de voorliggende plannen
- De conclusie uit het verslag van de bundelroutes van Royal HaskoningDHV wordt
kort besproken. De voorgenomen standpunten van de gemeenteraad en B&W
worden door dit rapport weersproken.
6. Adviesraad Sosiaal Domein
Advies m.b.t. het beleidsplan 2019-2022 van de adviesraad is naar de gemeente. Ook
is dit verstuurd naar de leden van het Dorpsplatform. Aandacht voor de leeftijdsgroep
30 t/m 60 is er bijna niet. Daar mag meer aandacht voor zijn en de gemeente mag
bevraagd worden hoe ze deze belangen verzamelen en hoe dit wordt weggeschreven
in het plan.

7. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
- MLK mailen over de kerstballen actie . (Joreen)

8. Rondvraag en sluiting
- Voor de bijeenkomst van de Dorpsfora van Laarbeek op 17 december in het
gemeentehuis wordt gevraagd naar de doelen van het komend jaar. De gestelde
vragen zullen door PV in een notitie verwerkt worden met o.a.:
ü Meer contact met de achterban.
ü DPP vergroten.
ü Optie om Dorpsraad visitaties bij verenigingen te houden om zo meer in contact
te komen met de inwoners en hun wensen.
- Paul: Lichtervervuiling door de tomatenkassen van Vereijken. Wat vindt de gemeente
hiervan en storen meer mensen zich hierin. Dit is een mooie vraag aan de DPP om te
peilen hoe andere hierover denken.
- In september 2019 is Zuidoost Brabant 75 jaar bevrijd. De planning is nu dat er een
tentoonstelling komt in het Heemhuis en een lesprogramma voor de groepen 7-8 van
de basisscholen. Ook wordt er gekeken naar het plaatsen van een spiegeltent. Dit
evenement valt samen met de Kermis in Aarle-Rixtel.
- Het blijkt dat een aantal mensen niet op de hoogte is van het AID netwerk in AarleRixtel. De AED-stichting zal gevraagd worden om hier meer bekendheid aan te geven.
Jan neemt dit op met de Stichting.

De volgende vergadering is op maandag 7 januari 2018, aanvang 20:00 uur
Notulist: Joreen

