Notulen bestuursvergadering van 6 mei 2019 aanvang 20:00 uur.
Afgemeld: Joreen, Peter, Nicky
1. Opening en mededelingen door Pieter:
Even terug naar 12 april, ons jaarlijkse uitje. Grote dank aan Joreen en Jan namens allen
2. Notulen van de vergadering van 11 maart 2019
Volgende keer paginanummering gebruiken.
Nieuwe eigen vergaderingen ook op actielijst zetten voortaan
3. Actielijst (zie bijlage).
Gezamenlijk cadeau voor afscheid Henri? Jan regelt het, lokaal presentje.
Clubkascampagne Rabobank is verzet naar 18 mei om 13:00u bij ‘t Heuveltje in Aarle-Rixtel
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
• Jeugd en jongerenwerk
- Stand van zaken (Nicky) oa Cendra
Volgende vergadering
- Nieuwe Jongerenwerker en Directie
Vierbinden: Nieuwe interim-directeur Hugo Greeven, tot 1 januari 2020. Met
jongerenwerkers zijn deze week gesprekken.
Bij de OJA gaat ‘t (financieel) goed, er zijn wat plannen voor kleine verbouwingen
(afdak, hek).
• Zorg en welzijn
- Stand van zaken (Nicky)
Team zorg en welzijn krijgt complimenten, mag ook keer gemeld worden.
- Update whatsapp-groep Koude Maas/Julianalaan/Beatrixlaan
Wordt nu opgestart door TomL en TomH.
- Duo-fiets (TomH)
Fiets is geregeld met hulp van verschillende instanties en verschillende personen.
Vraag is nog wie eigenaarschap van fiets hoort te hebben. Fiets is aangeschaft door
bedrijf van TomH maar zal deze doneren aan Pastorie. Voorstel is om voor de
zekerheid als borging een overeenkomst hiervoor op te stellen dat de inwoners van
Aarle-Rixtel soort van eigenaarschap behouden. Algemene vraag die hierdoor
opkomt, of wij als dorpsplatform wellicht eigendom kunnen regelen voor t dorp. We
laten het nu voor wat t is, de hierboven voorgestelde oplossing is pragmatisch en
voor nu zeker voldoende.
- Bijeenkomst over Zonnetij van 30 april: discussie was eerst over de algemene ruimte,
daarna werd ‘t breder. Wocom wilde er twee appartementen van maken en
Zorgboog wilde zich terugtrekken voor wat betreft t zorgdeel.
DP en KBO hebben duidelijk aangegeven dat ze geen financiële bijdrage gaan
leveren. Mede daardoor moeten Wocom en Zorgboog terug naar hun directies om te
kijken wat ze kunnen/willen doen. We maken pas op de plaats en wachten tot ze met
nieuwe plannen komen.
• Leefbaarheid en wonen
- Stand van zaken (Pieter)
Heindertweg: daar worden 6 dubbele patiowoningen neergezet.
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Wonen algemeen: de huizen op de Heindertweg waren niet meegeteld in eerdere
totaaloverzichten, wat betekent dit voor deze berekeningen? In September/Oktober
hier navraag naar doen, hoe verder naar het toegewezen woningaantal uit eerdere
stukken. We gaan dat als DP verder uitwerken(ook na de zomervakantie).
- Tiny houses
We hebben stukken hierover gekregen per mail. Regelgeving en bank maken dat ‘t
erg lang duurt.
- Agenda 4-dorpsradenoverleg 22 mei
Mogelijke agendapunten:
* Fietspaden: Rini geeft lijstje met mogelijke fietspaden om aan te pakken.
* Welkomstpakket
* Doorgaand verkeer/Sluipverkeer
* Toegankelijkheid voor rolstoelers in dorpskernen
* situatie Centramanagement Laarbeek
- Waterboulevard: Daar is besproken een investering van 7-9 miljoen “het gulden
land” voor acties hierin. Moet een omgeving worden die makkelijk te bereiken is,
bezoekersinformatie-plek is besproken om te plaatsen bij de waterzuivering.
- 5 mei: was een mooie happening. Vuur is opgehaald in Wageningen. Kinderen van
ASV, en Harmonie zijn aangesloten. Goede opkomst in Aarle-Rixtel.
Verkeer Aarle-Rixtel
- Stand van zaken (TomL)
8 mei is voorjaarsbijeenkomst, we gaan onze werkwijze wat aanpassen/duidelijker
stellen. Aanbrengers wordt gevraagd om mee te werken aan mogelijke oplossingen.
Lorraine geeft aan te hebben gehoord dat AR niet erg toegankelijk is voor rolstoel /
scootmobiel. We nemen dit punt mee in de verkeersactiepuntenlijst. (Teun van Hoof
is hier betrokken geweest vanuit stichting gehandicapten Laarbeek, Helmond heeft
inventarisatie laten maken door 2 rolstoelers)
- Stand van zaken verkeersactiegroep (TomL)
Er is nu een actie bezig op de Helmondseweg. Helaas zijn de borden een aantal keer
vernield. Er is ook een snelheidsmeting geweest uitgevoerd door de politie samen
met een aantal kinderen van lagere scholen. De politie heeft ook op een zondag nog
een meting uitgevoerd. We hebben een klacht gehad van een bewoner, maar verder
overwegend positieve reacties gehad.
Leefbaarheidssubsidie
- Stand van Zaken
Duo-fiets aanvraag is verleend
Er ligt nu een andere vraag: men wil rond de kermis een bevrijdingsactiviteit op
21/22/23 september organiseren, daarvoor moet een nieuwe aanvraag ingediend
worden wegens feit dat er nu andere activiteiten gepland zijn dan in eerdere (nietgoedgekeurde) aanvraag stonden.
DPP
- Stand van zaken (Paul)
We willen DPP graag uitbreiden. Ook goed voor draagvlak. Het hoeft ook niet
verplicht een afspiegeling te zijn van dorp, zal ook lastig zijn om te realiseren. Ons
doel wat we onszelf hebben gesteld is om 400 DPP-ers te hebben.
Hiervoor kunnen we eventueel folder gebruiken, ook wellicht in MLK toevoegen.
We kunnen ook bij bezoeken aan verenigingen proberen DPP-ers te werven. Ook
kunnen we zelf proberen om allemaal een aantal DPP-ers aan te brengen.
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Ook willen we structureel DPP-ers betrekken: elke vergadering willen we een vraag
destilleren uit deze vergadering. Deze wordt in de week na deze vergadering gesteld
aan alle DPP-ers per mail.
We kunnen ook op facebook bij “ik ben een Aarle-Rixtelnaar als…” onze propositie
zetten.
De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
• Stand van zaken (Pieter)
Er is een antwoord van de provincie binnengekomen. Is voornamelijk hetzelfde wat eerder
gezegd is. Wim van Dijk heeft gewaarschuwd dat we goed na moeten denken over de
belasting voor ‘t dorp.
Adviesraad sociaal domein.
• Stand van zaken (Jan)
Geprobeerd in gesprek te geraken met Wethouders. Bezettingsproblemen. Anneke Hellings
gaat nu ook weg. Het is aan de wethouder om eerst orde op zaken te stellen. Het heeft niet
veel zin om eerder met de adviesraad bij elkaar te komen omdat zaken nu toch niet
opgepakt kunnen worden.
Speerpunten 2019
• Voortgang per werkgroep
Bedoeling is om de lijst te doorlopen, eventueel punten hieruit opnemen in volgende
vergadering. Nu geen zaken die extra aandacht behoeven.
Zelfreflectie Dorpsplatform
• Evaluatie
Dit wordt agendapunt voor volgende vergadering, Jan zal het voorbespreken met Nicky en
Peter.
• Wisselend voorzitterschap
In juni is Pieter niet aanwezig, Jan zal dan de vergadering leiden.
Media en DPP
Wat zou een vraag aan de DPP-ers kunnen zijn:
Idee is wat ze vinden van de actuele actie Helmondseweg. Zowel of ze de geplaatste borden gezien
hebben als wat ze ervan vinden.

10. Rooster van aftreden
Vorige keer besproken om dit actueler te maken, direct bij moment van aftreden. Volgende
persoon op de lijst is Paul, hem wordt volgende vergadering gevraagd of hij er nog een termijn aan
vast wil knopen.
11. Rondvraag en sluiting
TomL vraagt welke voorkeur er is voor snelheidsacties in prioritering. Idee is om in ieder geval
Mariastraat als volgende op te pakken. Daarna misschien Janssenstraat.
Jan: mede namens teamgenoten ook bedankt voor mooie bevrijdingsdag.
De volgende vergadering is op maandag 3 juni 2019, aanvang 20:00 uur

