Verslag dorpsraad Gerwen

Agenda I Verslag

1. Woord van welkom van de burgemeester en voorstelronde.

x

2. M.F .A. Gerwen Dit onderwerp is inhoudelijk niet besproken vanavond. Er is al
eerder goed overleg geweest met wethouder Pernet en ambtelijke ondersteuning.

x

3. Bodem verontreiniging Bosweg. Oe dorpsraad spreekt hun ongerusthejd uit over

Leon Classen

het artikel in ED. Naast de sintigemeenschap, ook de omwonenden. Vraag is
moeten bewoners zich ook echt zorgen maken? Er zijn omwonenden die er al 60
jaar wonen en in detail veel kunnen vertenen over het verleden. WeHicht is een

historisch onderzoek handig 1Gemeente zegt toe dat het onderzoeksrapport
verstuurd wordt Gemeente is în goed overleg met de sintigemeenschap.
4. Heriocteling Eindhoven. Er is voorafgaande aan dit overleg een half uurtje
gesproken over het indienen van een zienswijze. samen met een afvaardiging
~:
·~erwetten en Eeneind. Dorpsraad pleit voor objectieve informatie aan de
., . !':!W~t:S voor wat betreft het referendum. Burgemeester heeft de suggesties
~-: .', \ m'1JI!Itérug genomen en wacht de raadsvergadering van donderdag af.
5. Kerkakkm veiligbeid (rapport A Kruiizen> Er ligt een rapport van 14 december
··: -é~rpsraad wil graag zsm i~~~-n met de opvolger van A.

s~· ·s~rll!ke agenda. Er ligt nu een eerste document op tafel. Oe bestuurlijke
~ is een dynamisch document. Vraag is: op welke manier gaan we nu
Ç::1E: :~in gesprek en blijven we actuele informatie verstrekken? Kunnen de
onderwerpen voor Gerwen In de kleur groen aangegeven worden op het

document. De dorpsraad ontvangt ook nog de beheers/ onderhoudsplannen De
gemeente secretaris komt in september hierop terug om af te stemmen hoe we
hier praktisdl mee om gaan.

7. Rondvraag:
De dorpsraad wil geen geld voor specifieke doelen in hun kern. Wel willen ze dat
er een som van 10.000 euro geparkeerd staat voor Gerwen. Gerwen kan dan een
goed voorstel aandragen. maar de wethouder beslist dan uiteindetijk of het geld
'hieraan besteed wordt Dorpsraad wil hier geen keuze in maken.
Groenbak. Er staan 14 groenbakken in de gemeente, waarvan een in Gerwen.
Het succes is groot, maar ook het misbruik. Een rapport wordt voorgelegd aan
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de

doorgaan, mede gezien
extreenifloge
kosten. Dorpsraad snapt het probleem. Maar geeft ook aan dat de milieustraat

het college en de vraag is of

nu toch ook gratis is voor groenatvall En wellicht wel goed om e.~[\~!*;~!-~r-:
openingstijden/dagen onder de Joep te nemen. Maandag is zeker een goelnn:Jag.
Maar ook de suggestie: kan er geen gratis hoek komen bij de mitieustraet.

Spelen en bewegen. Hoe is de stand van zaken? Er spefen 2 ondeJWerPen één
Ties die op bezoek geweest is bij de burgemeester voor een speellocatie en twee

de jeu de bouHe baan. Er is aJ veel over gesproken, maar er gebeurt nog niets.
Dorpsraad Getwen wil erg graag dat de unit er gaat komen. Er zijn veel oudere
die hier gebruik van maken. Mooie sociale ontmoetingsplaats.

het niet in het
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Ze wiRen een unit die past in de groene
opgehaaJd in de buurt. Kortom, wat is er
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Aetlelljst

1.

2.
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Rapporten die er zijn naar dorpsraad versturen

4.

Burgemeester neemt de suggesties oa. om een
onafhankelijke bijeenkomst te organiseren voor onze
inwoners

5.
6.

Vervolg in september

7.

Spelen en bewegen
Unit

