Vergaderverslag
Datum vergadering:

10 november 2020

Aanvang:

19:30 uur

Aanwezig:

Anita, Anne, Gerard, Jan, Patrick en Sam

Notulist:

Anne
Volgende vergadering:

8 december 2020

Opening
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
Actielijst
Mededelingen / ingekomen stukken:
•

Sam wil graag de komende tijd aansluiten.

•

Meierijstad Mijmert. Mijmer plekken in de gemeente om samen te komen.

•

Vliegbasis Volkel. Berichten nachtvluchten e.d. sociale media.

•

Knooppunten fietsroute is verlegd, deze is nu digitaal ook gewijzigd.

•

Bouwvergunning bergweg.

•

25 november beeldvormingsavond energie. Er wordt een werkgroep energietransitie
opgericht.

•

Voorzitters overleg. Patrick houdt de betreffende mensen op de hoogte.

Website dorpsraad
Graag alle input mailen naar Hanneke, het liefste voor 28 november zodat Hanneke hier alvast
mee aan de slag kan (https://www.dorpsraadeerde.nl).
Stadsdichter
Wil graag input vanuit de dorpsraad om een gedicht over eerde te kunnen schrijven. Hij weet
wel wat dingen over Eerde, maar wil ook zeker meer input vanuit ons. We spreken af dat wij
per mail wat input geven zodat hij aan de slag kan met een gedicht. Wel gelinkt aan deze tijd
waarin we beperkte vrijheid hebben. Niet het benoemen van corona maar wel hoe mensen het
hier beleven. Het moet een gedicht worden wat langer mee kan.

Kerk & Dorpskern
Bijpraten SHAAK
Bestemmingsplan wijziging is gereed en ligt nu bij de gemeente. Die moet de raad goedkeuren
en dan gaat de termijn van 26 weken lopen. Archeologisch onderzoek moet nog plaatsvinden.
Omgevingsvergunning (bouwvergunning) duurt daarna ook nog 8 weken.
Hiernaast wordt een onafhankelijk waarde onderzoek gedaan, die brengen alles in kaart, van
glas in lood tot vloeren/muren zij geven dan een advies. Bepaalde cultuur historische punten
kunnen zij aangeven dat die behouden moeten blijven.
Met Skipov en het Kroontje zijn afspraken gemaakt, zij zijn blij met de invulling.
De parochie beslist over de kapel en zij zijn de opdrachtgever voor van Hooft, zij moeten ook
de opdracht geven om de kapel te tekenen.
Omgevingsdialoog: Info avond, folder uitdelen en dan kijken hoe ze info avonden kunnen
organiseren. Wel een uitdaging in coronatijd.

Verkeer en Veiligheid
Schuift door naar volgende vergadering. Sam houdt zich aanbevolen om hier in mee te denken.

Woningbouw
Jan en Gerard gaan een werkgroep oprichten.

Rondvraag
•

Iedere tweede dinsdag van de maand vergaderen. Vanaf 1 februari iedere 1 dinsdag van de
maand.

•

Geen nieuwjaarsreceptie, denken na over een alternatieve manier om iedereen een fijn
nieuw jaar te wensen.

Sluiting vergadering

