Samenvatting vergadering Dorpsraad Boerdonk maandag 21 februari 2022
Aanwezig:

Pieter Swinkels, Arabella v/d Valk en Willem van Veghel

Afgemeld:

Harm Hendriks en Helmi van Rooij

1. Opening
Willem heet iedereen welkom. Helmi is verhinderd vanwege een cursus.
2. Notulen en actiepuntenlijst
Willem heeft informatie over het project over-en-weer doorgestuurd naar John Biemans (CBB) in
verband met de kunstroute die ze willen gaan creëren.
Jan Kerkhof en Marc Smits zijn ook bezig met een herinneringsplek/monument voor het veerhuis
en ponteveer. Marc heeft hiervoor al een ontwerp gemaakt, uitvoering in cortenstaal. Kostbaar
project, zijn nu nog bezig met funden hiervoor.
Rick van Zeeland gaat berichten plaatsen en het website-beheer doen van dorpsraad.nl, hij is ook
gevraagd om dit voor RKSV Boerdonk te gaan doen.
Soms staat de luiercontainer te laat aan de weg, Teus van Zoeren is reserve hiervoor.
Bekijken of dit bij de groenploeg neergelegd kan worden, Rini Weijers zet dit op de groenploegapp.
Verkiezingsdag 12 februari
Positief over goed verlopen verkiezingsdag. Meenemen voor de volgende verkiezingen.
Partijen bedanken voor aanwezigheid, persbericht en speerpunten meesturen.
3. Ingekomen stukken
Per mail: Aa en Maas, CBB, CDA, D66, Dorpsoverleg Milheeze, Dorpsraad Erp, Dorpsraad Keldonk,
Dorpsraad Olland, Erthepe, Gemeentebelang, Gemeente Meierijstad, R. Groeneveld, Hart, D’n
Hazenpot, HIER, Lokaal, OranjeFonds, PvdA, Royal Smals, Seniorenraad, SP, C. v/d Tilaar, VVD,
VVKNB, A. Vissers en Zonneweide Blauwe Poort
Pascal Timmers is de nieuwe voorzitter van D’n Hazenpot bestuur, hij wil graag een update over
het centrumplan met Antoon Donkers en Willem van Veghel.
4. Wonen
1. Volgende fase plan Korstenhof II
De werkgroep bouwen is bezig met een plan van aanpak met verschillende typen woningen,
40 Woningen in 2 fases met stedenbouwkundige Petri van der Aa uit Uden – werkzaam bij
Gemeente Oss.
Buurt en inwoners betrekken en informeren over plan.
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2. Brief Gemeente Meierijstad
De gemeente heeft eind 2021 een brief gestuurd dat verzoeken tot vooroverleg bouwaanvragen
worden opgeschort tot 1 juli 2022. De afdeling heeft momenteel 270 lopende aanvragen en is
door verloop van personeel zwaar onderbezet (5 fte i.p.v. 10 fte). De brief was bestemd voor
woningcoöperaties, en per ongeluk is dezelfde versie naar de dorps- en wijkraden verstuurd.
Bouwaanvragen kunnen wel gewoon ingediend worden.
5. Natuurspeeltuin
Er zijn aanvragen ingediend bij diverse fondsen.
Leerlingen van de basisschool gaan nog een sponsorloop doen dit jaar, om via deze weg een
bijdrage te leveren voor de natuurspeeltuin. In de lente wordt een begin gemaakt met de aanleg.
6. Update Coöperatie Boerdonk Buitengewoon
Kinderopvang
De ruimtes bij D’n Hazenpot voldoen niet aan de huisvesting voorwaarden voor een KDV/BSO.
Verdi (koepelorganisatie basisscholen Meierijstad) heeft aangegeven dit misschien zelf te gaan
oppakken. School heef hier ruimte voor.
CBB heeft een enquête uitgezet onder ouders van schoolgaande kinderen en voor toekomstige
ouders om de behoefte te peilen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Centrumplan
Er staan sessies gepland voor het centrumplan voor begin dit jaar, datums nog niet bekend.
Binnenkort is er overleg met Geert van Etten – gemeente Meierijstad, de gemeente wil een
haalbaarheidsonderzoek naar alle varianten voor nieuwbouw school ook eventueel in de kerk.
Er is budget voor nieuwbouw school.
Area wacht op haalbaarheidsonderzoek.
7. PR-commissie en website
Er worden nieuwe borden besteld voor het frame bij RKSV Boerdonk.
Samen met Rick van Zeeland gaat Willem de nieuwe site dorpsraad.nl inrichten.
8. Financiën
Geen bijzonderheden.
9. WVTTK – gemeente
1. Plaatsen blikvanger
Buurtvereniging de Veerstraat had om plaatsing van een blikvanger bij het voetbalveld omdat er
regelmatig zwerfafval ligt. Omdat er veel zwerfafval langs de Boerdonksdijk ligt het voorstel aan
de Nadina om de blikvanger te plaatsen op hoek Akkerweg/Boerdonksedijk (vanaf Erp).
2. Vrijheidsmaaltijd – 5 mei 2022 - Reny
Hilde v/d Elsen (SABB), Ria van Zoeren (ZohD) en Arabella hebben binnenkort overleg over het
organiseren van een vrijheidsmaaltijd op donderdag 5 mei 2022.
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10. WVTTK - dorpsraad
1. Zandopdieping Koninklijke Smals
Smals is nog in gesprek met diverse partijen over onder andere een andere locatie voor depot.
Als alle lichten op groen staan dan kan er in april een principe verzoek naar de gemeente voor het
wijzigen van het bestemmingsplan en koopt Smals de benodigde gronden aan.
Op 17 februari 2022 is een motie Geen zandwinning in Boerdonk (van diverse partijen) in de
gemeenteraad aangenomen.
Het overleg met Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas was positief. Het waterschap is geen
voorstander van zandwinning nabij de Hurkse bossen. Dit kan voor verdroging van de bossen
zorgen.
0. Overleg ouderen in de toekomst – verzoek dorpsraad Erp – donderdag 10 februari
Helmi van Rooij en Annemarie v/d Tillaar (ZohD) zijn aanwezig geweest bij dit overleg.
Voorstel van Erp is om een seniorenraad voor Erp – Keldonk – Boerdonk samen te stellen die met
name is toegespitst op de onderwerpen zorg & welzijn en wonen.
1. Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR)
WBTR doorschuiven, dit moet binnen 5 jaar geregeld zijn voor stichtingen en verenigingen.
0. Overleg stichtingen
Nieuwe datum plannen voor overleg met alle stichtingen, na de zomervakantie
1. Onderonsje – Willem 7 maart 2022 – 10.00 tot 12.00 uur
Het onderonsje van 3 januari is in verband met corona niet doorgegaan. Nieuwe datum is 7 maart.
Willem verteld dat wat de taken zijn van de dorpsraad, en het verschil dorpsraad en coöperatie,
verdere onderwerpen seniorenraad en wonen.
2. Opschoon dag – 13 en 16 maart 2022
Voorstel om 1 x per 2 jaar deel te nemen.
3. Hondenspeelweide – Harm
Volgende vergadering
4. Bushokje – Harm
Volgende vergadering, noot: is hier nog wel behoefte aan.
5. Openbare dorpsraadvergadering – maandag 25 april 2022
Onderwerpen: Voortgang zandwinning koninklijke Smals, Natuurspeeltuin, Senioren en
Bouwen – Boerdonk Noord en Korstenhof II
Willem overlegt met Coöperatie over datum.
11. Rondvraag
Voor het dorpsraaduitje dat gepland staat voor zaterdag 21 mei 2022 moet een nieuwe datum
geprikt worden.
12. Sluiting
Willem sluit om 22.30 uur de vergadering.
Vergaderschema 2022:
21 maart – 11 april – 16 mei – 20 juni – 19 september – 17 oktober - 21 november en
19 december

Maart 2022
Notulist: Arabella van de Valk
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