Vergaderverslag
Datum vergadering:

8 december 2020

Aanvang:

19:30 uur

Aanwezig:

Anita, Anne, Gerard, Jan, Patrick en Sam

Notulist:

Anne
Volgende vergadering:

12 januari 2021

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

Richard Oprins is aanwezig en zal als teamcoach de dorpsraad begeleiden. Dit is in het
kader van zijn opleiding tot teamcoach.

•

Informatiebord wandelroutes: Patrick meldt dat hier naar eigen inzicht invulling aan
gegeven mag worden. Dorpsraad hoeft daar geen stem in te hebben.
Kiosk Eerde: Kiosk is aan vervanging toe. Wie is verantwoordelijk voor de kiosk, stel dat
er iets gebeurt. Dit is een vraag van de muziekvereniging. Fanfare is verantwoordelijk, De
kiosk is in gebruik “van” de muziekvereniging maar die wil ervan af. Stichting Eerdse
Belangen is gevraagd om dit op te pakken. Buurtadviseur inschakelen om te bepalen wie er
verantwoordelijk voor is.
Werkgroep energietransitie Eerde: wordt informatieavond georganiseerd over
windmolens e.d. Werkgroep zit in de opstart fase.
Kermis Eerde: mail gehad. Stichting Veghelse Kermis (SVK) wil dorpsraad erbij betrekken.
Er is nog geen definitieve datum vastgelegd. Gerard wil wel als vertegenwoordiger van
Eerde in die stichting (SVK). Patrick meldt hem hiervoor aan.

Planning reguliere vergaderingen 2021 zijn vastgesteld.
De dorpsraad vergaderd vanaf februari op de eerste dinsdag van de maand. Van half acht tot
tien uur, mensen kunnen op afspraak aansluiten om wat te delen.
Vergaderdata voor 2021:
12 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 2 november
en 7 december.
Taakverdeling bestuursleden:
Alle dorpsraadsleden denken na over welk aandachtsgebied ze onder hun hoede willen
nemen.

Kerk & Dorpskern
Kerk
De vrienden van de kerk sluiten aan in de vergadering. Zij hebben een afspraak gehad met
wethouder Coby vd Pas en Richard Kinderdijk (Projectmanager). Invulling van de kapel:
kerkbestuur moet opdracht geven aan de architect hoe de kapel “ingericht” gaat worden.
Onduidelijk of dit is gebeurd.
Actie:
•

Dorpsraad stuurt een mail naar de wethouder om af te spreken en elkaar bij te praten.

Samen Sterk
Bezoek van ONS-Welzijn:
Binnenkort worden er flyers door Eerde verspreid. Door deze flyer voor het raam te hangen
kunnen inwoners aangeven dat ze behoefte hebben aan een gesprek met een sociaal werker.
Op de flyer zal staan wanneer de sociaal werkers hun gang door Eerde maken.
Bijgepraat over de initiatieven die er in Eerde zijn ontstaan rondom corona.
Acties:
•

ONS-Welzijn houdt de dorpsraad op de hoogte wanneer deze verspreid worden door
Eerde.

•

ONS-Welzijn komt (met een icoontje) op de website van de dorpsraad.

Verkeer en Veiligheid
Sam en Gerard hebben een gesprek op het gemeentehuis gehad. Oversteek Zandvliet
besproken. Bord is slecht geplaatst. Gemeente wil verkeerskundig bureau vragen om tekening
te bekijken over nieuwe situatie.
Allerlei kleine zaken besproken. Ook rotonde De Dubbelen en de Kapelstraat besproken.
Kapelstraat wordt 1e project van werkgroep verkeer.
Oversteek Eerdsebaan wordt binnen het jaar aangepakt. Deze is door de gemeente
meegenomen in de begroting.

Woningbouw
beeldvormende avond in gemeentehuis geweest over woningbouw. Er wordt een werkgroep
wonen opgericht.

Sluiting vergadering

