
Vergaderverslag 
 

 

Datum vergadering: 7 September 2021  

Aanvang: 19:30 uur  

Aanwezig: Anita, Anne, Jan, Sam  

Notulist: Richard  

 Volgende vergadering: 5 oktober 2021 

 

Opening  

Verslag vorige vergadering 

Niet behandeld. 

Actielijst 

Niet behandeld. 

Mededelingen / ingekomen stukken: 

Sam is later vanwege zijn werk. 

Gerard heeft zich afgemeld 

Deze vergadering vooral ter voorbereiding op de openbare vergadering. 

 

Ingekomen stukken: 

• Uitnodiging Seniorenraad Meierijstad op 5 oktober 

Dit valt samen met onze vergadering, we melden ons af. 

• Hartfractie wil in gesprek 

We sturen een uitnodiging voor vergadering in november. 

• Uitnodiging 17 september 2021 van het Airborne  comité Eerde 

Jan en Richard sluiten aan. Anita regelt een bloemstuk. 

• Ontwikkelingen m.b.t. het Duitslijntje 

Dit meenemen naar het overleg met de buurtcoördinatoren. 

 

Anita heeft een afspraak met wethouder en beleidsmedewerker gemeente op woensdag 15 

september. 

 

23 september is er weer een overleg met de buurcoördinatoren. 

 



Openbare vergadering 

 

Voorbereiden openbare vergadering 

• Bericht SHAAK m.b.t. Openbare vergadering aankondiging. Deze zou niet overal 

ontvangen zijn. Er is gecommuniceerd via de Eerdse krant. Geen verdere actie. 

  

Apart uitnodigen: 

• Contact wethouder Eerde 

• Wethouder Sport, onderwijs, recreatie & toerisme en leefbaarheid 

• Diverse contactpersonen Gemeente Meierijstad 

• SHAAK (3 pers) 

• Wijkagent 

• Wijkwerk ONS-Welzijn 

  

Agenda: 

• Opening 20:00 uur (voorzitter) 
o Mededelingen 
o Voorstellen nieuw bestuurslid en tijdelijke vervanging secretariaat 
o Vacatures in de dorpsraad of werkgroep 

• Benoemen speerpunten van de site, elk bestuurslid licht zijn/haar aandachtsgebied toe 
o Dorpskern en Kerk 

▪ Behoud school en kerk 

▪ Gestart met pastorietuin gesprekken 
o Samen zijn we sterk 

▪ Nieuwe inwoners van Eerde ontvangen een warm welkom 
o Veiligheid 

▪ N622 gesprekken met gemeente provincie 

▪ Bijdrage buurtschap Hoeves 

▪ Verhoging drempels in het dorp 
o Energie transitie 

▪ Werkgroep energie transitie (Hoeveel personen aanwezig?) 
o Natuurwerkgroep 

▪ Leefbaarheid Eerdsebergen 

▪ Gebiedsontwikkeling rondom vlagheideberg 
o Project Vlagheideberg (laatste item op agenda) 
o Werkgroep wonen 

▪ Toekomstige plannen gebied Haakakker door de gemeente gestart 

▪ Toekomstige plannen gebied Petrus en Paulus terrein door de 

gemeente gestart 

▪ Inventarisatie woonbehoefte Eerde start nog dit jaar. 

• Vragen vanuit het publiek 

• Sluiting - Voorzitter (10 minuten pauze) 
o Onder voorbehoud van Covid-19 regels houden we komend jaar weer een 

nieuwjaarsreceptie op 2 januari 11:00 uur. 

• SHAAK presentatie (max 1 uur) 

 

Uitnodiging via de Eerdse krant 

 



Rondvraag 

Jan en Richard zullen aanwezig zijn op 17 september tijdens de herinnering bevrijd Eerde en 

onthulling van het nieuwe monument op de vlagheideberg. 

Sluiting vergadering 

 


