Notulen bestuursvergadering van 3 juni 2019 aanvang 20:00 uur.
Afwezig: TomL, Lorraine, Pieter, Paul en Joreen.
1. Opening en mededelingen door Jan
2. Notulen van de vergadering van 6 mei 2019
Pagina-nummering komt vanaf volgende keer.
Blz 2: Leefbaarheids-subsidie: eerder was aanvraag wel goedgekeurd, maar ging over ander
soort aanvraag.
3. Actielijst (zie bijlage).
Er is wat onduidelijkheid over agenda dorpsradenoverleg voor bij de gemeente. Deze is
individueel vanuit elke dorpsraad naar de gemeente verstuurd. Misschien komt er nog een
algemene agenda.
Whatsapp-groep-bijeenkomst heeft weinig animo en wordt geannuleerd. Er komt rechtstreekse actie/informatie naar de bewoners van de KoudeMaas/Julianalaan/Beatrixlaan.
Ter voorbereiding op de raadsvisitatie:
Lieshout heeft vorig jaar alle buurtverenigingen benaderd of ze spreektijd wilden. Wij
zouden iets vergelijkbaars met alle verenigingen in Aarle kunnen doen, maar besluiten dat
het wel een goed idee is om een soort van rondleiding/wandeling langs punten te
organiseren waar iets speelt of heeft gespeeld (en die op loopafstand van Dreef zijn):
• Speeltuintje aan de Lijsterstraat,wat sinds 1 klein jaar geopend is;
• Locatie Tiny Houses;
• Achter bij de Trompetter de “vuilstort”;
• Brukelumschool en directe omgeving;
• Bosscheweg, oude Bibliotheek en Heemkamer. Nieuwe plannen?
• Locatie toekomstige woningbouw Buizerdstraat- Langenakker?
Tegen die tijd lokaal mensen vragen om toelichting te geven ter plaatse.
4. Voortgang verschillende werkgroepen:
• Jeugd en jongerenwerk
- Stand van zaken:
Er is een nieuwe Jongerenwerker aangenomen, hij heet Sebastiaan en begint in
augustus ((28 uur). Ook is er ‘n gesprek geweest tussen de nieuwe (interim)
directeur en Ad de Hoon. Er is door Cendra gevraagd om meer extra
ondersteuning vrij te maken naar Cendra.
- Situatie Vierbinden: Er staat ook een vacature uit voor nieuwe Dorpsondersteuner voor Lieshout (omdat Suzan naar Beek en Donk gaat). Dit is voor 24
uur.
• Zorg en welzijn
- Stand van zaken:
In B&D is er de coöperatie “Tot uw dienst”. Niek heeft de vraag gekregen om
toe te treden tot het bestuur. Niek heeft nog niet besloten. Maandag 16
september om 20:00u is er een bijeenkomst in ’t Ontmoetingscentrum over de
toekomstvisie van deze club.
• Leefbaarheid en wonen
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Tafeltennisclub ATTC heeft brief van Gemeente gekregen dat de huur is
opgezegd, over 5 jaar moeten ze uit de locatie aan de Jan van Rixtelstraat. Dan
kan dit gebied integraal bekeken worden.
• Verkeer Aarle-Rixtel
- Actie in de Bosscheweg loopt nu.
- Rapport BMC is uitgebracht. Er wordt geen geld uitgetrokken voor herinrichting
of aanpassing dorpsstraat en ook niet voor toerisme. Volgende keer gaan we
uitgebreid op de kadernota in.
• Leefbaarheidssubsidie
- Stand van Zaken
- Aanvraag Oranje Comité/Wim van Dijk m.b.t. onkosten rond het bevrijdingsvuur.
Uit coulance is de aanvraag toegekend, volgende keer moet men van tevoren
aanvraag indienen.
- Er is een nieuwe aanvraag voor de bevrijdingsfeesten binnengekomen. Het
betreft een aanvraag uitgaande van de St. Revue en gaat vooral over het
organiseren van muziekfeesten voor allerlei doelgroepen op verschillende data.
Eerste aanvraag voor spiegeltent is komen te vervallen.
(Jan licht toe wat er nog meer gaat gebeuren rond het 75-jarig bevrijdingsjubileum. Er wordt Laarbeek-breed door de drie Heemkundekringen een katern
gemaakt in de MLK over de bevrijding, daar krijgen zij geld voor van de
gemeente.)
Peter Groenendaal treedt toe tot de commissie als Paul aftreedt.
• DPP
- Stand van zaken: Nog geen actie genomen om te groeien, moet nog gebeuren.
5. De ontwikkelingen rond de nieuwe N279
- Geen ontwikkelingen.
6. Adviesraad sociaal domein.
- Grootste probleem is nog steeds de jeugdzorg. Daarnaast is er vanuit de
adviesraad frustratie over het niet oppakken van adviezen door de gemeente
en de administratieve ondersteuning die nog steeds niet geregeld is. Dit komt
vooral door onderbezetting bij de gemeente. Ook hierover nog geen nieuws.
7. Speerpunten 2019
- Voortgang per werkgroep: voortaan juli en januari
Volgende keer (11 maart was die) is dit dus agendapunt, graag voorbereiden.
8. Zelfreflectie Dorpsplatform
- Evaluatie van het dorpsplatform nemen we mee in de juli-vergadering.
9. Media en DPP
- Enquêtevraag
- Vanaf volgende maand willen we standaard 2 sub-onderwerpen hierin
bespreken: Eerste is de antwoorden van de vorige vraag, tweede is het
bepalen van de nieuwe vraag.
Voorstel nieuwe vraag: Ben je tevreden over de wijziging in frequentie van het
ophalen van de grijze bak van 2- naar 4-wekelijks. Open vraag: Heb je nog
andere op- of aanmerkingen over de afvalinzameling in Aarle-Rixtel.
10. Rondvraag en sluiting
- Ton: 19 september is er een bijeenkomst van de gemeente over vergrijzing in
Laarbeek. (is overigens nu definitief vastgesteld op 20 augustus, aldus Jan)
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Voorstel van TomH :
Elk ingekomen stuk wordt als volgt behandeld:
o Als eerste wordt gekeken of het direct naar alle DP-ers doorgestuurd
moet worden of niet.
o Als dat niet het geval is wordt het op lijst gezet met ingekomen stukken
voor volgende vergadering, eventueel met status apart agendapunt,
indien we hierover iets moeten bespreken.

De volgende vergadering is op maandag 1 juli 2019, aanvang 20:00 uur
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