
Vergaderverslag 
 

 

Datum vergadering: 6 juli 2021  

Aanvang: 19:30 uur  

Aanwezig: Anne, Jan, Sam en Richard (verv. Secretariaat)  

Notulist: Richard  

 Volgende vergadering: 7 september 2021 

 

Opening  

Verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen over het vorige verslag. 

Actielijst 

 

Mededelingen / ingekomen stukken: 

• Vraag om een gesprek door Bestuur Stichting ‘in de molen’ (dagbesteding en dorpswinkel). 

De dorpsraad maakt een afspraak voor dit gesprek. 

• Ingekomen brief van wethouder Compagne, waarin hij de nieuwe website Sociale 

wegwijzer Meierijstad had aangekondigd: https://socialewegwijzer.meierijstad.nl. 

De website is vanaf 1 juli 2021 online. 

• De Dorpsraad heeft een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst georganiseerd door 

de buurtcoördinatoren van de gemeente Meierijstad. 

 

Energie transitie 

Er is een bijeenkomst geweest op 6 juli 2021. Tijdens dit overleg zijn verschillende opties voor 

zonne-energie gepresenteerd. Vanuit de werkgroep Energietransitie is een afvaardiging 

aanwezig geweest. Er is een inventarisatie gedaan over wensen en onmogelijkheden op de 

gepresenteerde locaties  

 

Kerk & Dorpskern 

Het plan voor de dorpskern Eerde is ingediend door SHAAK en ligt ter inzage bij de gemeente. 

 

De Dorpsraad heeft contact gezocht met de initiatiefnemers van het plan voor de pastorietuin. 

Doel is om te onderzoeken op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de pastorietuin. 

De eerste gespreken hebben plaats gevonden. Men is positief om mee te denken en te 

onderzoeken of en op welke wijze de plannen uitgevoerd kunnen worden. 

 

https://socialewegwijzer.meierijstad.nl/


Openbare vergadering 

De openbare vergadering zal dit jaar gehouden worden op woensdagavond 22 september. 

(afhankelijk van de mogelijkheden m.b.t. de Covid-19 maatregelen). 

 

Verkeer en Veiligheid 

Vanuit een aantal ondernemers binnen Eerde is de vraag gekomen om met de dorpsraad het 

onderwerp “Veiligheid Eerdsebaan” bij de gemeente nogmaals onder de aandacht te brengen. 

Eventueel met een advies van betrokken en kundige partijen. 

Dit gesprek heeft plaats gevonden, hierbij waren een aantal betrokken ondernemers uit de 

omgeving aanwezig. Afgesproken is dat een afvaardiging aansluit bij de werkgroep verkeer en 

veiligheid. 

 

In het maandelijkse overleg met de gemeente is wederom aangegeven dat de veiligheid van de 

Eerdsebaan een belangrijkpunt is voor de Eerdse gemeenschap. De gemeente en dorpsraad 

gaan dit onderwerp wederom bij de gemeente(intern) en de provincie bespreken. 

 

Woningbouw 

Er is een vraag gesteld over de woonbehoefte in Eerde. In het verleden is hier onderzoek naar 

gedaan. De dorpsraad neemt deze vraag mee naar de komende vergadering met de gemeente. 

 

Sluiting 

 


