Notulen Dorpsraadvergadering 17 maart 2022
Aanwezig:
Afgemeld:

Peter Strijbosch, Nicole Kleuskens, Nelly Janssen,
Tiny van Wegberg, Keesje Kampa, Lisanne van den Hout
Johan Schipper, Marij Droog, Jim Cox.

1. Opening vergadering
Peter heet iedereen welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Nr. 1 Masterplan wonen – 13/3 per mail terugkoppeling naar gemeente/Maaike Gubbels.
Aangegeven om aan het concept Masterplan toe te voegen: Beperken hoogbouw in zijn algemeenheid en
hoogte van appartementen in het bijzonder (max 3 laags), behoud open plekken en groen en stimuleren
van aanpassen van woningen, zodat ouderen er (langer) kunnen blijven wonen.
Nr. 6 Reactie van Ton Peeters op verkeerssituaties ontvangen.
@Keesje en Lisanne hebben het overzicht bekeken. Aanvulling Lisanne en Keesje: Wenselijk dat het rode
fietspas langs de A73 beter verlicht wordt. Tiny: nog steeds wenselijk dat er duidelijkheid gegeven wordt
aan de gebruikers in het Centrum: Steenstraat t/m Cultuurplein, dat het een ‘shared space’ gebied is, evt.
door markering/symbolen op de weg. Nicole stuurt dit naar Ton.
Nr. 8 Horst Draait Door; Samenvoeging van het Sport- en Preventie Akkoord tot het Leefstijl Akkoord (7
mrt). Nicole was aanwezig. Goede opkomst. Het IJslandsmodel is toegelicht en de werking van interventies.
Rondvraag:
Monique Peeters - nieuwe contactpersoon vanuit de gemeente. Mailcontact i.v.m. datum aansluiten bij
vergadering DR en de ontwikkelingen rondom het Atrium.
16 juni sluiten Monique Peeters en Michael Verheijen aan bij vergadering DR ter kennismaking.
Mbt Atrium; dit loopt niet via gemeente. Contact opnemen met Arie Stas.
3. Actielijst en plancoördinatoren
AL 69 Plannen Weisterbeek en inloopcentrum – goedkeuring raad
Peter: Gemeenteraad heeft unaniem met plan van de Weisterbeek ingestemd, incl. ondergrondse
parkeergarage, woningen en veel groen.
4. Ingekomen/uitgegane post
10 mrt telefonisch geïnformeerd door gemeente m.b.t. opvang vluchtelingen in De Berkel.
Heden: er zijn nog geen vluchtelingen gearriveerd.
5. Rondvraag
Nelly en Marij zijn op 9 maart bij de bijeenkomst over de presentatie van de plannen van Dichterbij geweest
in de Deken Creemersstraat. Er vond de 1e presentatie plaats van de gebouwen. Uit het aanwezig publiek
kwamen veel reacties, omtrent o.a. de slechte communicatie vanuit Dichterbij. De plannen zijn inmiddels in
een zover gevorderd stadium, dat o.a. de buurtbewoners het gevoel hebben dat ze voor het blok worden
gezet. Het gebouw is volgens menigeen aan de achterzijde te groot en te kolossaal, en zorgt niet voor een
verbindingsfunctie van cliënten en buurtbewoners.
Nicole: Samenwerking tussen Wijkcomité Hof te Berkel en Zorggroep verloopt erg goed. Er worden diverse
activiteiten georganiseerd. Zie ook www.wijkhofteberkel.nl en Facebook.
Henk: wil de duivenlast in het centrum onder de aandacht brengen.
6. Sluiting vergadering
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