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actie
1.
2.

Opening:
Inloopspreekuur: Namens Ons Welzijn: Andrea en Perry
zijn opbouwwerkers.
Opbouwwerk bestaat uit twee onderdelen:
1.signalen in wijk/dorp oppakken. Oplossing zou kunnen
zijn: Informatieloket opzetten.
2.Burgerinitiatief ondersteunen.
Er is contact met wijkagent/gemeente.
Wat leeft er in ons dorp:
1. Hoe kunnen we problemen boven water krijgen van
ouderen die zelf geen hulp willen vragen. Ons Welzijn gaat
hierin meedenken.
2. Vuurwerkprobleem
3.Toename drugsgebruik(een landelijk probleem).
Voorlichting op school?
Binnenkort hebben we weer contact met de
opbouwwerkers.

3.

Verslag vorige vergadering:
Maria en Wilma gaan samen promotiemateriaal maken voor
Rabo Clubsupport.
Voor het 100 jaar MH-monument is een nieuw slot
gemaakt, omdat de sleutel kwijt was. Nu kan de reparatie
weer opgepakt worden.

4

Postlijst:
*Wethouder R Compagne komt 7 okt op bezoek.
*21 sept Van Haarenstaete feestdag ivm tienjarig bestaan:
Maria, Edward, Henri gaan erheen.
*4 sept inloopavond bomenbeleid: Henri, Marielle
* IBOR (Integr Beheer Openbare Ruimte): vraagt leden
voor klankbordgroep.
5 sept: beeldvormende avond mobiliteit en woning met
sprekers. Voor ons van belang: woonbeleid en P v
Haarenstraat.
Snelfietsroute: voor wijk t Ven zijn er info avonden. We
moeten in de gaten houden wanneer de plannen ter inzage
komen. Let op de12 meter groenstrook.

5.

Aandachtspunten/acties:
KRACHTIG HART : Bekend is nu waar de leidingen liggen.
Joep heeft met Dimfy vd Broek gesproken ivm een tekening
en zij was enthousiast.
Sports to play: Er is een afspraak gemaakt voor 10 oktober.
Gaat over toestellen op een zgn. Vitale Ontmoetings plaats.
Jos: Subsidiemogelijkheden ism More bekijken. Situatie
Eerde vergelijken met de onze.
PROJECTEN 1000:
 Informatiebord Bezienswaardigheden: 22
augustus was er overleg met Rolf Vonk over
attentietegels.
 Brug – Tuin pastorie (afwerking)
 Tank en motor van Jan v Boxmeer komen in
de bevrijdingsweek bij de kerk staan. Henri

heeft melding gedaan bij gemeente en
goedkeuring gekregen. Bij het monument
komen vlaggen, geregeld door werkgroep
oorlogsboek.
VERKEERSVEILIGHEID PASTOOR VAN
HAARENSTRAAT:
 Raadsinformatie brief en eindverslag:
Nadina heeft gereageerd op besluit van de
raad om (nog) geen geld vrij te maken voor
renovatie P v Haarenstraat. Reden: De raad
heeft het standpunt ingenomen dat de
verkenning niet is uitgewerkt door de
betreffende ambtenaren.
WONINGBEHOEFTE:
 Er is nog geen reactie gekomen van Oscar van
Limburg.
 ENQUETE: Op agenda laten staan.
6.

Bestuursaangelegenheden:

7.

Mededelingen:
Zwaar vrachtverkeer: volgens planning wordt de brug op
Corridor in 2021 vervangen. Vraag aan Compagne:
metingen kastje bij Martine vd Velden. Ook aandacht voor
onze aandachtspunten vragen. Onderwerp d’n Brak.
Nadina heeft gebeld: Subsidie nader specificeren. Joep en
Henri bekijken dit samen als de officiële brief binnen komt.

8.

Jaarwerkplan:

Dorpsraad bestaat 25 jaar, sinds 25 okt. 1994 1e
vergadering. Reunie oud bestuursleden? In november
plannen.
9.

Heise Krant:
-Rondvraag :
Joep: Is er een rattenplaag? Sloot is schoongemaakt op
Veldoven en dat veroorzaakt overlast.

10. Sluiting: 22.38 uur
.

