Vergaderverslag
Datum vergadering:

5 oktober 2021

Aanvang:

19:30 uur

Aanwezig:

Anita, Anne, Jan, Sam, Richard.
Gerard (afwezig met bericht)

Notulist:

Richard
Volgende vergadering:

2 november 2021

Opening
De vergadering start om 19:30

Verslag vorige vergadering
Verslag van vorige vergaderingen van 6 juli 2021 en 7 september 2021 zijn akkoord. Deze
worden publiceert op de website.

Actielijst
Actielijsten (korte en lange termijn acties) zijn bijgewerkt.
Nieuwe actie, nadenken over het concept “Eerde Burger”

Mededelingen / ingekomen stukken:
•

Mededeling: Antoinette Verburgt zal vanaf juni 2022 aansluiten als notulist van de
dorpsraad.

•

Jan en Richard lichten het onthullen van het monument op de vlagheide op 17 september
jl. toe.

•

Uitnodigingen voor info avond vitaliteit en wonen kleine kernen

•

Uitnodiging deelname klankbordgroep bosbeheerplan

•

Bericht vanuit de gemeente “bedanken vrijwilligers Meierijstad”

Energie transitie
Er is een zienswijze ingediend door de werkgroep “Energietransitie” met betrekking tot
windenergie.

Kerk & Dorpskern
Pastorietuin
De werkgroep pastorietuin is gestart en de leden worden op dit moment benaderd. Anita is
hierbij betrokken. Anne, Jan en Sam sluiten hierbij aan.
Eerdelogie
De dorpsraad heeft kennisgemaakt met de werkgroep Eerdelogie. Deze werkgroep heeft tot
doel om de historie van Eerde actief onder de aandacht te brengen. Ze hebben een toelichting
gegeven over de werkzaamheden die zij in dit kader hebben en gaan ondernemen.
Een van de activiteiten op dit moment is het digitaliseren van het archief. Daarnaast zijn er in
het verleden markeringen geplaatst op basis van informatie die is aangeleverd voor Eerdelogie.
Men is ook bezig met de voorbereiding voor een tentoonstelling over Bernard van Dam.

Natuurwerkgroep
De gemeente is gestart met het ontwikkelen van het Duitslijntje. De toekomstvisie is om in
Meierijstad het Duitslijntje toegankelijk te maken als wandelpad en te voorzien van
wandelroutes en informatieborden. Hoe dit er concreet uit komt te zien deelt de gemeente in
de komende maanden met de dorpsraad.
Project vlagheide
Er is een overleg geweest met de werkgroep ontwikkeling project Vlagheide. De bevindingen
van de projectgroep zijn gedeeld en er is afgesproken om op korte termijn bijeen te komen op
locatie.

Openbare vergadering
De openbare vergadering is goed verlopen. Er waren zo’n 50 personen aanwezig. De dorpsraad
heeft de toelichting door de werkgroepen als positief ervaren. Deze lijn van betrekken blijven
we voortzetten.
Vragen die tijdens de openbare vergadering zijn gesteld zal Richard delen met de dorpsraad.
Als er vragen zijn die onbeantwoord zijn, zal de dorpsraad deze beantwoorden.
De volgende openbare vergadering zal in 2020 eerder worden aangekondigd.
Er worden twee ingelaste openbare vergaderingen georganiseerd voor:
-

Werkgroep Energietransitie

-

Werkgroep Ontwikkeling Project Vlagheide

Sluiting vergadering
De vergadering is om 22:00 uur beëindigd.

