Notulen bestuursvergadering van 4 februari 2019 aanvang 20:00 uur.
Aanwezig: Ton, Rini, Pieter, Jan, Paul, TomL, Peter, Nicky, Lorraine, Niek en TomH.
Afwezig: Joreen.
1. Opening door Pieter
Verwelkoming Henry van Vlerken, centrummanager Laarbeek.
Henry van Vlerken vertelt eerst in algemene zin over zichzelf:
In April pas begonnen als Centramanager van de gemeente Laarbeek, met de nadruk op het
feit dat er meerdere centra zijn. Opdracht meegekregen om de centra in Laarbeek
economisch aantrekkelijker te maken. Deze rol wordt nu door Henry in Nuenen ook ingevuld,
nu nog steeds (deeltijd). Achtergrond in de detailhandel.
Opdracht in eerste instantie meegekregen vanuit Tonny Meulensteen dat prioriteit in Beek en
Donk hoort te liggen, maar hij vindt dat de grootste urgentie in Aarle-Rixtel ligt. Neemt niet
weg dat er in de eerste periode veel tijd in Beek en Donk is gaan zitten.
Henry heeft in Aarle-Rixtel vooral gemerkt dat bereidheid om dingen samen op te pikken in
Aarle-Rixtel beperkt was. Inmiddels gaat dit beter, als voorbeeld wordt t project
passantenhaven genoemd. Samen met alle partijen wordt dit opgepakt, waaronder twee
ondernemers (David Verstappen en Jantine de Jongh). Er komt een goodie-bag voor de
passanten met wat er allemaal te doen is. Zo lopen er meer projecten ook in de andere
kernen. Inmiddels steeds meer vertrouwen in Aarle-Rixtel en meer wil om samen te werken.
Tot voor kort nog geen contact gehad met DP, maar nu eerste stappen.
Het is belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden van de activiteiten die raakvlakken
kunnen hebben.
Vraag aan Henry hoe Aarle-Rixtel er over twee jaar uitziet:
Centrum dat aantrekkelijk is om boodschappen te doen. Daarnaast moet ‘t veilig zijn. Zorg
voor een goed winkelaanbod, voorkom leegstand, creëer een veilige omgeving met goede
verlichting, en voldoende parkeergelegenheid.
In de beleving van Henry willen de dorpen graag ondersteuning voor leefbaarheid, en niet
alles zelf doen (wat de gemeente soms suggereert).
Henry heeft notulen bij zich van het DP van 2011, ook toen werd er bijvoorbeeld al gesproken
over problemen in de dorpsstraat. Paul geeft aan dat we al jaren aandacht vragen aan de
gemeente, maar dat hieraan bitter weinig prioriteit wordt gegeven door de gemeente.
Henry zit ook in de commissie duurzaamheid van de gemeente. Voorstel om in alle dorpen
sfeerverlichting/ ledverlichting te hangen, in samenhang met straatverlichting.
Henry vindt dat er centraal meer opgepakt moet worden om meer uniformiteit te creëren
binnen Laarbeek.
Henry denkt dat Aarle-Rixtel zich meer zou moeten gaan profileren als dorp van ambachten.
Pieter vraagt wat de visie van Henry is om leegstand aan te pakken. Belangrijkste volgens hem
is om eerst te weten of de meters die leeg staan wel nodig zijn voor winkels, ofwel om eerst
een behoefte-inventarisatie te maken. Dan goed contact met vastgoedeigenaren leggen en
met hen en de gemeente samen starters proberen te ondersteunen. Gemeente heeft
overigens wettelijke inspanningsverplichting om leegstand tegen te gaan.
Pieter vraagt hoe nu concreet dingen aan te gaan pakken:
Henry wil eerst focus bepalen, in ieder geval: Veiligheid, samenwerking en leefbaarheid.
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Afgesproken wordt om elkaar over en weer continu op de hoogte te houden van dingen waar
we elkaar kunnen versterken.
Bij deze in ieder geval de contactgegevens van Henry:
E-mail: h.vlerken@upcmail.nl
mobiel: 06-13233383
2. Notulen van de vergadering van 7 januari 2019
Opmerkingen:
Leefbaarheid en wonen: we hebben nog geen reactie op de brief gehad.
Notulen worden goedgekeurd, waarvoor dank aan notulist
3. Actielijst januari/februari (zie bijlage).
8 jan. Gesprek met Ria van der Zanden / Kerkplein:
Jan geeft aan dat het enigszins teleurstellend was. Voorstel was om Dorpsstraat te betrekken
bij aanpak verhoging kerkplein. Er was echter geen medewerking, hoewel het gaande het
gesprek iets beter ging. Er wordt gewacht op brief van het kerkbestuur, zij doen voorstel over
verhoging bij de kerk, ons voorstel is om als gemeente mee te nemen dat je wellicht ook deel
dorpsstraat kunt verhogen waarbij je meerdere doelen dient.
12 jan. Kijkdag schoolwoningen: Oude driehoek staat te koop. Gemeente heeft echter
spelregels veranderd: het beoogd perceel is een stuk kleiner geworden. Door deze nieuwe
spelregels is de interesse van veel mensen niet meer aanwezig. Wordt vervolgd.
14 jan. Zonnetij gemeenschappelijke ruimte. Plannen zijn in ontwikkeling, 19 feb is er een
bezoek aan de Moeraseik in Helmond gepland waar een vergelijkbare situatie is.
12 feb. overleg dorpsraden: Joreen en Pieter gaan daar naartoe.
13 feb. overleg WoCom: is verschoven naar waarschijnlijk de 27ste Def. datum volgt.
18 februari toevoegen: bijeenkomst Buurtvisitatie Koude Maas e.o.
18 februari is er ook een bijeenkomst over duurzaamheid vanuit de gemeente, daar moet je je
voor opgeven als je aanwezig wilt zijn.
11 maart bestuursvergadering toevoegen.
1 april zelfreflectie: TomL meldt zich af.
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
 Jeugd en jongerenwerk
Contract Kareem loopt in maart af, in april nieuwe vacature. Zorg over moeizaam proces
blijft vanuit DP. Invulling mede op basis van gesprek van Pieter met Vierbinden.
“Jonge mantelzorger”-project is inmiddels opgestart, dat loopt.
Bloemers heeft aangegeven dat Mark Min aangenomen is, maar die heeft kinderen
ouder dan 15 jaar onder zijn hoede, ons is het ook te doen om de jongeren onder de 15
jaar. Er is een gesprek geweest met gemeente (burgemeester) en een groep jongeren
(meer dan 20) georganiseerd door Cendra. Dit is als zeer positief ervaren en heeft bij de
burgemeester in ieder geval de urgentie getoond dat er ook in Beek en Donk een plek
moet komen waar de jongeren wel terecht zouden moeten kunnen. Op dit moment kan
een aantal jongeren buiten bij Cendra terecht maar dat is geen permanente oplossing.
Een oplossing zou kunnen zijn dat in B&D de Boemerang een aantal dagen open gaat net
zoals Cendra dat in Aarle-Rixtel doet, maar dat is nu nog niet het geval.
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Jammer dat we als DP niet uitgenodigd waren bij deze bijeenkomst, maar het krijgt een
vervolg. Jammer dat vooral de problematiek van de jongeren vanaf 15 is besproken, de
groep onder 15 is niet voldoende aan bod gekomen. DP is in overleg met Cendra voor
opvolging.
Paul geeft aan dat we als DP actiever moeten zijn naar de gemeente toe op dit
onderwerp. We hadden dit al eerder op een vergelijkbare manier kunnen organiseren.
Stelt voor dat we een sterke brief naar verantwoordelijke wethouder sturen.
We moeten de politiek in dit punt zeker beter informeren, het blijkt dat er onvoldoende
kennis van de situatie is.






Zorg en welzijn
Bij Vierbinden vindt een directiewisseling plaats. Vacature voor Jeugdwerker wordt
waarschijnlijk in april geplaatst.
18 feb buurtvisitatie Koude Maas e.o., inmiddels 43 aanmeldingen.
Leefbaarheid en wonen
Er is nog geen reactie gekomen op onze brief betreffende beschikbare
woningbouwcapaciteit voor Aarle-Rixtel.
Overleg 4 dorpsraden met Wocom is verzet naar de 27ste. Bevestiging volgt.
Toevoeging Ton: Er staat ook overleg gepland tussen de ouderraad en de WoCom,
vooral over toewijzingsbeleid. Dit zal door DP ook meegenomen worden in het
overleg met WoCom.
Verkeer Aarle-Rixtel
- Bijeenkomst Verkeersactiegroep op 30 jan.
Afgesproken om meerdere zaken parallel op te pakken, hiertoe 4 teams opgesteld die
zelfstandig aan de slag gaan:
* Posteractie (snelheid)
* Handhaving (politie)
* Gegevensverzameling
* Opvolging WG Verkeer knelpuntenlijst

Daarnaast is er gesproken over versterking van de actiegroep, om meer slagkracht te
krijgen. Dit wordt in ieder geval al verbeterd door het instellen van bovengenoemde
teams.
- Fietsersbond
Rini heeft gesprek met fietsersbond om fietspaden te verbeteren, status hiervan is
slecht. Binnenkort heeft fietsersbond gesprek met gemeente Laarbeek, indien nodig
kan DP hier ondersteuning verlenen.
 Leefbaarheidssubsidie
- Trax11
Er ligt een aanvraag. Vanuit DP Aarle-Rixtel is voorgesteld om voortaan 1
aanspreekpunt te benoemen waar activiteit fysiek plaatsvind die de aanvraag
coördineert, dit wordt meegenomen bij overleg 4 dorpsraden.
Uiteindelijk in totaal 850 euro vanuit de 4 dorpsraden beschikbaar gesteld.
- Oranje Comité
goedkeuring voor € 450 euro, (want ook nieuwe opzet/activiteiten en NLDoet draagt
niet bij dit jaar).
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DPP
Er is een mail naar DPPers gestuurd. Er zijn 2 reacties op gekomen:
* verbetering Dreeflaan, achteringang scouting/KBO
* vraag om hondenuitlaatren terug te plaatsen aan de Dreeflaan

Binnenkort komt de werkgroep bij elkaar om te brainstormen over een plan van aanpak.
5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
Er is beroepschrift gemaakt naar de Raad van State. We verwachten binnenkort een
uitnodiging om dit te verdedigen. Op moment dat inschrijving gesloten werd is nieuw plan
gelanceerd, “Start planstudie N615/N272”. Nadere informatie afwachten.
6. Financiële verantwoording
TomL en Niek hebben de boeken onderzocht. Alles beoordeeld, zoals declaraties, en
boekhouding. Groot compliment aan penningmeester, voorstel om decharge te verlenen.
Bij deze door vergadering goedgekeurd.
Toelichting penningmeester. Er is meer in kas einde 2018 dan aan het begin. Dit is ontstaan
mede omdat er minder aanvragen zijn geweest in 2018 dan jaar ervoor. Meer aanvragen zijn
welkom, dit mag gestimuleerd worden. Toetsing blijft uiteraard op zelfde manier bestaan als
voorheen.
7. Adviesraad sociaal domein
Wethouders zijn ter verantwoording geroepen vanwege slecht jeugdbeleid. De Adviesraad
vraagt het college in navolging van Deurne of in Laarbeek ook meer hulpverlening
aangetrokken kan worden door de gemeente. Uitkomst van dit verzoek wordt afgewacht.
8. Speerpunten 2019 en werkgroepen 2019
Algemeen:
- “Gesprekken met bewoners” moet naar werkgroep zorg en welzijn.
Jeugd en Jongeren:
- Weinig klachten of problemen bij OJA gemeld in laatste twee jaar.
Leefbaarheidssubsidie:
- Reglement blijft onveranderd, afwijkende aanvragen per geval beoordelen.
Website en pr:
- Email-inrichting.
Voorstel is om per werkgroep een emailadres aan te maken. Mails naar deze emailadressen
worden automatisch naar de privé-mailadressen van de mensen die in de betreffende
werkgroep zitten gestuurd. Dit is ter info, als je wilt reageren dan moet je inloggen op de
webmail van de werkgroep en vanuit daar kun je dan mail sturen.
Hier hoort ook bij dat er 1 contactpersoon is per werkgroep die in principe inkomende e-mails
oppakt. In deze webmail staat op deze manier alle relevante informatie van de werkgroep.
Alle mails worden automatisch naar een backup-mailadres gestuurd en opgeslagen in de
cloud. Voorstel is ook om alle documentatie uiteindelijk in de cloud te gaan bijhouden.
Besloten werd om dit in te gaan richten zoals voorgesteld.
DPP:
Binnenkort komt werkgroep samen, dit wordt teruggekoppeld naar de vergadering.
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9. Zelfreflectie Dorpsplatform
Mail is verstuurd naar alle leden, graag vóór 1 maart reageren.
10. Agenda voor bespreking met de drie andere dorpsraden (zie bijlage)
Conceptagenda werd akkoord bevonden, geen verdere aanvullingen.
11. Wie gaat wat publiceren in welk medium?
JosG maakt concept publicatie vanuit Verkeersactiegroep om in de MooiLaarbeekKrant te
publiceren.
12. Rondvraag en sluiting (volgende vergadering 11 maart 2019, 20.00 uur. i.v.m. carnaval)
TomL en Peter melden zich af voor 11 maart.

Notulist: Tom van den Heuvel.
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