Vergaderverslag
Datum vergadering:

3 juni 2021

Aanvang:

19:30 uur

Aanwezig:

Anita, Anne, Gerard, Jan, Sam en Richard (vervanging secretariaat)

Notulist:

Anne
Volgende vergadering:

6 juli 2021

Opening
Verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering zijn akkoord en zonder wijzigingen aangenomen.
Actielijst
Mededelingen / ingekomen stukken:
•

Onthulling van Informatiebord bij de Mariakapel aan de Kuilen. Jan was namens de
Dorpsraad aanwezig.

•

De gemeente heeft besloten dat er een Toeristen Informatie Punt (TIP) komt bij camping
‘het Goeie Leven’. Vanuit de Dorpsraad zijn er een aantal andere locaties aangegeven. De
gemeente geeft aan dat zij deze locaties meenemen in toekomstige plannen.

•

Hart (politieke partij) vraagt om kennis te maken met de Dorpsraad.

Energie transitie
Door Covid-19 en de daaraan gekoppelde lockdown heeft de kennismaking met de
verschillende werkgroepen vertraagd. Vanavond schuift een afvaardiging aan van de
werkgroep Energie transitie.
De werkgroep energietransitie is betrokken bij Aardgasvrij maar kijkt ook naar andere
ontwikkelingen op het gebied van energietransitie in en rondom Eerde.
Op dit moment is het belangrijkste punt de wens van de gemeente om zonne-energie te
winnen op de Vlagheideberg. De werkgroep energietransitie geeft aan hierover zorgen te
hebben gezien het natuurlijk belang van de Vlagheideberg en de weigering van de provincie in
het verleden om bouwkundige constructies op de Vlagheideberg te plaatsen.
De werkgroep Energietransitie geeft aan dat er een samenwerking is gezocht vanuit de
dorpsraad Keldonk. Onderliggend aan deze samenwerking zijn de verschillende activiteiten
rondom wind- en zonne-energie in de gemeente Meierijstad.

Kerk & Dorpskern
Met de ontwikkelingen rondom de kerk en school kijkt de dorpsraad ook naar de omgeving. De
dorpsraad zal de werkgroep ‘Pastorietuin’ nieuw leven in blazen. Om samen te kijken of de
plannen nog steeds toepasbaar zijn in de plannen rondom de kerk.

Natuurwerkgroep
Door de Covid-19 lockdown is ook de kennismaking met de Natuurwerkgroep uitgesteld. In
deze vergadering is een afvaardiging van de natuurwerkgroep aanwezig.
De doelstelling van de Natuurwerkgroep is om de natuur in en rondom Eerde te beschermen
en behouden. De natuurwerkgroep is daarnaast actief betrokken bij de ontwikkeling van de
vlagheide. Naast dit nieuwe natuurgebied beheren zij al 12 jaar de Eerdsebergen, een
aardkundig monument.
De natuurwerkgroep verzorgt naast de natuur van Eerde ook wandelingen, activiteiten en
geven daarmee een stem aan de natuur.
De natuurwerkgroep deelt ook de herontwikkeling van de Vlagheide waarbij de Vlagheide van
belang is voor heel Eerde. Verschillende partijen uiten hun zorgen over de toekomst. Het
uiteindelijke doel is het samenvoegen van natuur en recreatie. In 2017 is de Vlagheideberg
waarmee de start gegeven is om dit gebied verder te ontwikkelen.
Op dit moment is het een groot open grasland, met meer omvangrijke natuur en een grotere
biodiversiteit.

Verkeer en Veiligheid
Tijdens het maandelijks overleg met de gemeente is de verkeersveiligheid m.b.t. de Eerdsebaan
(N622) wederom besproken.

Woningbouw
De werkgroep is in oprichting. Er wordt actief gezocht naar deelnemers aan deze werkgroep.
Een van de actiepunten van de werkgroep is het uitvoeren van een nieuw onderzoek naar de
huidige woning behoefte in Eerde.

Sluiting vergadering

