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Datum: Woensdag 30 november 
Aanvang: 19:30  
Aanwezig: Jos, Peter, Hanny, Pien, René, Frans & Emiel 
Gasten: Joep, Bas & Gerard 
Afwezig: Didi, Henk, Maria 
Notulist: Pien Aben 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Is er ten aanzien van één van de agendapunten sprake van een tegenstrijdig 
belang? Neen 
 

2. Ingekomen post, mededelingen en vragen: 
a. Kerstverlichting 

Ging goed met ophangen, er zijn momenteel 3 lampen kapot er zijn 
kleine stukjes van de verlichting dan kapot. René zorgt ervoor dat ze 
allemaal goed branden. ’s Nachts gaan ze niet allemaal uit. René is 
met Stefan de Groot bezig dat alle lampjes goed branden. Dit is het 
derde/vierde keer dat deze straat/kerstverlichting hangt.  

b. Energie café. Is dinsdag 10 januari een goede datum? 
Akkoord voor het energiecafé, wordt dan ook 1 januari benoemd tijdens 
de nieuwjaarsreceptie.  

c. Hierbij een uitnodiging voor de prinsenreceptie van prins Stefan 
van C.V. 't Steekje,met vriendelijke groet  Marja Thijssen secretaris 
PTSA (bijlage) 
We gaan als dorpsraad niet naar de prinsenreceptie. Emiel wil jij ons 
afmelden? 

d. Afval kalender (bijlage) 
Half december komt een nieuwe planning voor 2023. Er komt geen 
papierenversie. Bij de bibliotheek kunnen ze het laten printen of thuis 
via de website downloaden en printen. Ook zullen wij de hoofdroute 
weer in de Trots laten opnemen.  
 

3. Notulen vorige bijeenkomst 
De agenda op de website moet aangevuld worden met de agendapunten van 
de vergadering, zodat onze gasten zich op de vergadering kunnen 
voorbereiden. Dit gaat René doen.  
 
 

4. Overig 
a. Afspraken vanuit DB 

i. De werkgroep WIU willen we actief inzetten voor openbare 
werkzaamheden en groen. (Henk, Peter en Pien) 

ii. Plan boom 
Valt nu onder werkgroep WIU.  

b. Terugkoppeling overleg met de Wethouder (zie bijlage) 
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Verslag hiervan wordt op STACK gezet.  
 
 

c. Terugkoppeling klankbord groep; Kapstokstichting, 
Welzijnsorganisatie. 
Kapstokstichting: Vorige week is er een bijeenkomst geweest, plannen 
zijn toegelicht. De kapstokstichting is besproken, bezwaren zijn 
besproken en de conclusie kwam dat het weliswaar een goed idee is, 
maar dat we eerst met de verschillende doelgroepen in gesprek gaan 
over hun daadwerkelijke behoefte. Er wordt aangeraden laagdrempelig 
te beginnen. Er zijn 5/6 kandidaat verenigingen die mee willen werken. 
Kijken wat deze verenigingen nodig hebben en daarmee gaan 
afstemmen wat er nodig is. Service bureau verenigingen gaat er mee 
aan de slag. Frans maakt een datumprikker aan.  
Welzijnsorganisatie: Doorgaan zoals het nu gaat en dan op termijn te 
gaan bekijken wat er nodig is. In feite helzelfde advies als voor de 
kapstokstichting.  

d. Nieuwjaarsborrel (o.a. inzetbaarheid) 
De planning wordt hetzelfde als voorgaande jaren. Met Hans en Marjo 
is om tafel gezeten en ze hebben het draaiboek aangepast. We hebben 
geen lijstje meer van Marjo ontvangen waar de activiteiten opstaan. 
Zodra dit bekend is, wordt dit op de appgroep gezet. Als er vergunning 
is, komt Harry. De oliebollen worden via de Bakkertjes geregeld, dit 
regelt Jos.  

e. Leefbaarheid/ voorstel thema bijeenkomst (brainstormen) [Hanny] 
Thema bijeenkomst over drugs/alcohol/verleidingen/groepsdruk 
organiseren samen met GGD, verenigingen en andere professionele 
partijen te organiseren. Hanny (& Maria?) brengen een voorstel in voor 
de volgende vergadering. 

f. Bouwplan Peelkant Oost  
Zoals vanochtend besproken, stuur ik je hierbij de plattegrond van plan 
Peelkant-Oost. In de tweede bijlage is met kleuren aangegeven welke 
type woningen een plek in het plan krijgen. Het plan voorziet in een 
grote oppervlakte aan openbaar groen. (zie bijlage) 
Peter, Pien, Jos, Emiel gaan met Gerrit in gesprek. 
gerritkersten@ruimtevoorruimte.nl 

g. Herdenken en bevrijding add. 
Westerbeek heeft bericht gestuurd, 4 mei wordt de grote herdenking 
gehouden in Ledeacker. Wij doen 4 mei dat wat we altijd doen, 
bloemen leggen en een klein ceremonie.   

h. WIU stavaza 
Wordt standaard op de agenda gezet. Emiel stuurt alle mails door naar 
Henk, Pien en Peter.  

i. Kernen  add CV [ René] 
Aanschrijving van de gemeente gekregen. Participatie moet veel meer 
opgepakt worden. Ze hebben het over 6 onderwerpen (uitwerken 
kernen cv, digitale participatie, taskforce kernendemocratie, werk en 
uitvoering (WIU), subsidiëring, samenwerkingsafspraken) in die 6 
focuspunten wordt drie keer de dorpsraad genoemd (onderstreept), 
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waarbij de gemeente er vanuit gaat dat de dorpsraad een belangrijke 
rol speelt. 
Staat verder uitgelegd in het handboek van de kernendemocratie.  
Kritisch gaan kijken naar het handboek van de kernendemocratie en 
dat we het de volgende maand op de agenda zetten.  

j. Actie voor minderheden en minderbedeelden (extra toegevoegd 
punt door Hanny) 
Rekening van de dorpsraad wordt tijdelijk als collecterende rekening 
gebruikt.  
 
 

5. Rondvraag en sluiting 
Bouwweek: starten we over een maand weer met voorbereiden. Staat nog best wat 
op de rekening. Kijken of er subsidies zijn die we kunnen gebruiken. In januari komt 
de bouwweek met plan en verzoek om budget.  
 
Sluiting metameer: Is navraag naar gedaan, maar doen we niks mee.  
 
Reacties vanuit het publiek: 
- Agenda goed publiceren, zodat we meer publiek kunnen ontvangen 
 
 


