Notulen bestuursvergadering van 7 januari 2019 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Ton, Rini, Pieter, Joreen, Jan , Paul, TomL, TomH, Peter, Nicky, Niek,
Martien en Lorreine.
Afwezig: 1. Opening en mededelingen door Pieter
- Martien van Berlo neemt afscheid van het Dorpsplatform. Het officiële afscheid
volgt nog op een later moment tijdens het uitje van het Dorpsplatform.
2. Notulen van de vergadering van 3 december 2018
- Punt 2: Datum vorige notulen klopt niet. Dit moet 5 november zijn i.p.v. 2
oktober.
- Koudemaas moet aan elkaar geschreven worden.
- Er wordt een toelichting gegeven op het punt van lichthinder door de kassen van
Vereijken. Er is contact geweest met Hans Vereijken, hij heeft het een en ander
toegelicht aan Pieter en diverse documenten opgestuurd met aanvullende
informatie. Als je meer informatie wil dan is een bezoek altijd mogelijk. Pieter
stuurt de mail van Hans Vereijken door.
- Jan heeft contact gehad met de AED-stichting. Hoe het is georganiseerd wordt
regelmatig kenbaar gemaakt in de media binnen Laarbeek. Op de manier van
aanpak komt geen verandering.
- Notulen zijn akkoord met dank aan de notulist.
3. Actielijst oktober/november (zie bijlage)
- 17 december. Notulen van de bijeenkomst van de 4 dorpsfora wordt
doorgestuurd naar iedereen. DP Aarle-Rixtel wil graag initiatief nemen om twee
bijeenkomsten te organiseren met de dorpsraden uit de andere kernen. Deze
vinden plaats in het 1ste en 3de kwartaal van dit jaar.
Er wordt navraag gedaan bij de dorpsraad van Beek en Donk wat voor afspraken
zij hebben gemaakt met de MooiLaarbeekKrant.
- 2 januari is Wim Daniels ere burger geworden van Laarbeek.
- 7 januari gesprek nieuwbouw Klokkengieterij. Er is gesproken over een ontsluiting
op de Kanaaldijk. Dit kan om diverse redenen niet. Andere opties worden nader
onderzocht.
- Op 14 januari is er een bespreking met de KBO, de gemeente en het
Dorpsplatform over de gemeenschappelijke ruimte van Zonnetij.
- Henry van Vlerken, centrummanager Laarbeek, komt in de vergadering van
februari. Hij komt vertellen wat zijn werk precies inhoud en wat hij kan betekenen
voor Aarle-Rixtel.

4. Voortgang verschillende werkgroepen:
Jeugd en jongerenwerk
-

-

-

Artikel in het ED over het aanstellen van Marc Min geeft een vertekend beeld over de
oplossing van het probleem. Preventieve zorg voor de 10-15 jarigen wordt daardoor
niet aangeboden.
Er is nog niets bekend over de vacature van de jongerenwerker.
Vanuit Vierbinden is er veel contact met Cendra. Cendra staat in direct contact met
Mark Min, Nicky en CJG.
Wij vragen ons af bij de politiek van Laarbeek het wel duidelijk is hoe groot de
problematiek rondom jeugdwerker/jeugdzorg is. Misschien is het een optie om
samen te komen met de andere dorpsraden om dit probleem te bespreken.
Uitvoeringstechnisch, als het gaat om het zoeken van een jongerenwerker zijn er
vragen. Inhoudelijk hebben we een discussie.
Werkgroep Jeugd en Jongerenwerk neemt het op zich om hierin actie te
ondernemen.

Zorg en welzijn
-

Zorgteam heeft nog geen andere locatie. Ze werken nog steeds vanuit Zonnetij.
Over de actie rondom de Koudemaas is nog geen nieuws te melden. Volgende
vergadering komt dit aan bod.
Het pleintje op de Broekelingstraat heeft een bankje gekregen.

Leefbaarheid en wonen
-

-

De Raadsinformatiebrief betreffende woningbouwcapaciteit Laarbeek kent een
telfout van 100 woningen die doorwerkt in de conclusie. Het Dorpsplatform heeft
hierover een brief geschreven aan B&W met kopie naar alle leden van het
Dorpsplatform.
Locatie pastorie: Het eerdere project is afgewezen door de gemeente. Er ligt nu een
nieuw plan dat in overleg is gemaakt met de gemeente. Het gaat om 6 dubbele
patiowoningen, dus 12 woningen in totaal.

Verkeer Aarle-Rixtel
-

-

De snelheidsmeter die omver is gereden op de Helmondseweg is niet meer te
repareren. Er wordt een ander display aangeschaft. Dit is hoogstwaarschijnlijk een
tweedehands model. De dader is nog niet gevonden.
Er wordt binnenkort een datum geprikt met de werkgroep ‘te hard rijden’

Leefbaarheidssubsidie
-

Het subsidieformulier is conform AVG aangepast en is op de website geplaatst.
Het AVG regelement is gepubliceerd op de website.

-

-

Trax11 heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie 1000 euro ontvangen. Er is nog geen
beslissing genomen door de andere dorpsraden. Deze moet er wel komen voor de
vergadering van februari.
Subsidieaanvraag Heemkundekring voor 75 jaar bevrijding is goedgekeurd. 1000 euro
wordt overgemaakt.
De werkgroep Leefbaarheidssubsidie kan zelf beslissen hoe ze omgaan met
reparatiekosten van eerder gesubsidieerde apparaten. Ook als het gaat om een
herhaal-verzoek mag de werkgroep hierin zelf een beslissing nemen.

DPP
-

-

Voorstel om nieuwe bewoners van nieuwbouwhuizen/woningen een brief te sturen
met een felicitatie en daarnaast meteen een oproep te doen voor aanmelding bij het
DPP wordt goedgekeurd. Er is een brief ontworpen. Deze wordt doorgestuurd naar
de werkgroep PR en DPP.
We kunnen aan de DPPers de vraag stellen welke speerpunten zij voor 2019 aan het
Dorpsplatform willen voorleggen.

5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
- Pieter is door de gemeente Laarbeek aangemeld voor de bijeenkomsten van de
Projectcluster Helmond bij de studie van bundelroutes.
6. Adviesraad sociaal domein.
- Stuk met advies hebben we ontvangen van Jan. Zijn er zaken die opvallen of die
niet goed lopen, trek aan de bel en meldt het bij Jan!
7. Concept werkgroepen en speerpunten
- Er zijn geen op of aanmerkingen over de indeling van de werkgroepen.
- Tom vd Heuvel wil graag bij de werkgroep DPP. Hij kan mogelijk hierin iets
betekenen vanuit zijn expertise.
- Speerpunten worden bekeken. Is het een optie om de speerpunten onder te
verdelen bij de werkgroepen? Voorstel is dat elke werkgroep een kartrekken
krijgt. Wens is dat werkgroep die dat nodig achten een apart mailadres krijgen. De
werkgroep PR maakt hierin een voorstel.
8. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
- Zie punt DPP, speerpunten 2019.
9. Rondvraag en sluiting
- Hoe staat het met de vorderingen van stichting speelplezier? Joreen doet navraag
- Kascontrole van 2018 wordt gedaan door Tom vd Lugt en Niek van der Zanden.
Joreen is aftredend, Niek volgt haar op.
- Nieuwe datumprikker wordt door Joreen gestuurd m.b.t het uitje.
De volgende vergadering is op maandag 4 februari 2018, aanvang 20:00 uur

