
Vergaderverslag 
 

 

Datum vergadering: 12 januari 2021  

Aanvang: 19:30 uur  

Aanwezig: Anita, Anne, Gerard, Jan, Patrick en Sam  

Notulist: Dorenda  

 Volgende vergadering: 2 februari 2021 

 

Opening 

Patrick heet iedereen welkom. 

Verslag vorige vergadering 

• Standpunten Dorpsraad: brief naar wethouder Coby vd Pas is verstuurd. 

• Invulling kapel: het kerkbestuur moet de architect opdracht geven om een tekening van de 

kapel te maken. Anita en Anne nemen contact op met het kerkbestuur. 

• Verslag wordt goedgekeurd. 

 

Anne heeft de notulen aangepast voor op de website. 

Tip: Aanbieden als PDF bestand. 

Namen van gasten in de notulen wijzigen/anonimiseren of toestemming vragen aan de gasten om de 

naam in de notulen op de website te mogen vermelden. In verband met AVG de namen in eerdere 

notulen anonimiseren. 

Actielijst 

Mededelingen / ingekomen stukken: 

• Stichting HartSave Meierijstad 

HartSave verlaagd het aantal Automatische Externe Defibrillators (AED). Doel is om binnen een 

straal van 6 minuten een AED beschikbaar te hebben. Eerde voldoet aan die regel, daardoor 

zullen de AED’s op het tennispark en bij Den Binnen op termijn komen te vervallen. Onderhoud 

loopt nog tot 2028. Sam neemt contact op met HartSave en de EHBO-vereniging. 

 

Buurtadviseur  

Kennismaken met de Buurtadviseur: 

• De buurtadviseur heeft het liefts een gesprek met de verantwoordelijke persoon van een 

bepaald project van de dorpsraad. Daarnaast heeft een structureel overleg de voorkeur. 

• Belangrijke taak is het 1e Aanspreekpunt zijn voor bewoners en bewonersgroepen. Vragen 

van buiten doorgegeven aan het “ambtelijk apparaat” en direct beantwoorden als dit kan. 

• Leefbaarheidsbudget: hierop kan een beroep worden gedaan, in de breedste zin van het 

woord. Op de gemeente-website kun je de spelregels terugvinden: “Meedoen met je buurt”. 

• De buurtadviseur stuurt de samenwerkingsovereenkomst door. 

• Statuten van de dorpsraad mogen aangepast worden. Dit mag de dorpsraad zelf oppakken. 

 

https://www.meierijstad.nl/home/meedoen-in-je-buurt_41294/


Kerk & Dorpskern 

Kerk: 

SHAAK: Stand van zaken School en Kerk 

• Bestemmingsplan ligt ter beoordeling bij de gemeente. 26 weken termijn is nog niet gestart.  

• Restauratie is een groot ding geworden. Gemeente heeft geïnformeerd bij de 
monumentencommissie. 

• Doel was een nieuwe school. Bijvangst: kerk. Budget school is bestemd voor de school. 
Restaureren kerk kan i.c.m. bouw woningen. Zoekgebieden voor woningen opgestart (staat in 
intentieovereenkomst). 

• Deel 1 : appartementen boven de school. 

• Deel 2: herbouw pastorie. 

• Plek voor parkeerplaatsen nodig  (Bernard van Damstraat) 

• Terrein oude school: her-locatie nieuwe woningen. 

• Liggen nu 5 visies over de restauratie (bedragen variëren van een ½ tot 2 miljoen).  

• Donderdag 14 januari weer bijeenkomst met wethouders: proberen tot afronding te komen. 

• In 2022 moet de school er staan; was belofte van de wethouder. 

• Hoe meer mensen je erbij haalt, hoe meer eisen. Is op een gegeven moment niet meer te 
betalen voor de gemeente. 

• Wekelijks overleg met de gemeente. 
 

SHAAK wil de omgevingsdialoog voeren over de bouw van de school, woningen en verbouw kerk. 

Zoeken nog naar juiste manier, locatie en datum. 

 

Kiosk: 

Neergelegd bij afdeling vastgoedbeheer. Harmonie had het gebruik. Daarna overgenomen 

door de dorpsraad. Gemeente is niet de eigenaar van de kiosk en heeft nu geen 

onderhoudsmiddelen voor de kiosk. Hij staat op gemeentegrond. Gemeente kan zich niet 

permitteren dat er iets gebeurt. Collega vastgoedbeheer gaat in gesprek met de 

verantwoordelijke wethouder er zal een budget voor vrijgemaakt moeten worden, hierover 

moet de gemeenteraad beslissen.  

• Handreiking aannemen. 

• Goed om bv. maandelijks (structureel) op gemeentehuis bij te praten met buurtadviseurs . 

Kan in wisselende samenstelling. Sam initieert dit. 

• Sam neemt met buurtadviseurs contact op om een afspraak te maken over de kiosk. 

 

Rondvraag 

 

Sluiting vergadering 

 


