Notulen vergadering Dorpsraad Boerdonk dinsdag 22 maart 2022
Aanwezig:

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

Afgemeld:

Harm Hendriks

1. Opening
Willem heet iedereen welkom, in verband met cursus Helmi is de vergadering op dinsdag.
2. Notulen en actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden. Rustige periode, ook minder mails.
3. Ingekomen stukken
Per mail: D66, Dorpsraad Keldonk, Dorpsraad Olland, Gemeente Meierijstad, Hart, D’n Hazenpot,
Stichting Veghels Kermissen, VVD, Vliegbasis Volkel, VVKNB, W. de Wijs en Zorg om het Dorp
4. Wonen
1. Volgende fase plan Korstenhof II
Volgende week heeft de werkgroep bouwen een overleg. De werkgroep wil een compleet plan
maken voor Korstenhof II samen met Petri v/d Aa (voormalig stedenbouwkundige gemeente
Veghel) en Dennis Holten. Vanuit de gemeente is er een projectleider die meekijkt.
Plan voor 40 huizen waarvan: 40% levensloopbestendig, 25% sociale huur, 25% 2/1-kappers en
10% vrije sector.
2. Natuurspeeltuin
Er zijn aanvragen ingediend bij diverse fondsen. De natuurspeeltuin wordt gefaseerd ontwikkelt.
3. Update Coöperatie Boerdonk Buitengewoon
Kinderopvang
De ruimtes bij D’n Hazenpot voldoen niet aan de huisvesting voorwaarden voor een KDV/BSO.
BSO is inmiddels gerealiseerd. Verdi onderzoekt of het mogelijk is om een VSO te realiseren.
Ook voor kinderopvang is Verdi zich aan het oriënteren, de ruimte van de peuterspeelzaal zou
hiervoor geschikt zijn.
Centrumplan
Geen bijzonderheden. Gemeente is bezig met een haalbaarheidsonderzoek.
4. PR-commissie en website
Geen bijzonderheden.
5. Financiën
Geen bijzonderheden. € 50 donateursactie Erpse Krant.
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6. WVTTK – gemeente
0. Haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwbouw basisschool
In afwachting update gemeente.
1. Plaatsen blikvanger
Volgende week is er overleg met gemeente en bureau Facet, dit bureau beoordeelt de locaties
voor plaatsing blikvangers.
1. WVTTK - dorpsraad
1. Zandwinning: waterschap Aa en Maas
Eind februari heeft het waterschap laten weten dat zij bezig zijn met het opstellen van een brief
met de visie van het waterschap over de mogelijke zandwinning in Boerdonk.
2. Zandwinning: bezoek/overleg Provinciale Staten
Dorpsraad is aanwezig bij het overleg op vrijdag 1 april 2022.
3. Openbare dorpsraadvergadering – maandag 25 april 20.00 uur
Onderwerpen: 1. Bouwen, 2. Natuurspeeltuin, 3. Zandwinning, 4. Update kleine projecten verder
nog aandacht voor Seniorenraad (ouderen en toekomst).
4. Landelijke Opschoon dag – 16 en 19 maart 2022
Omdat er fanatieke zwerfafval verzamelaars zijn, is niet aangemeld voor de landelijke
opschoondag. Voorstel eens per twee jaar of misschien een werkgroep hiervoor samenstellen.
Op YouTube staat een filmpje (https://youtu.be/nmitCV4SD4k) waarin de Boerdonkse Maud,
Fenne en Yara aftrappen voor de landelijke opschoon dag 2022.
6. Onderonsje – maandag 7 maart 2022 – Willem
De 25 aanwezigen waren positief over de uitleg en toelichting van Willem over activiteiten
Dorpsraad en het benoemen van de verschillen met Coöperatie Boerdonk Buitengewoon.
7. Overleg ouderen in de toekomst
Helmi en Arabella hebben een overleg gehad met het bestuur van ZohD over het voorstel van
dorpsraad Erp voor het samenstellen van een seniorenraad voor Erp – Keldonk – Boerdonk die
met name is toegespitst op de onderwerpen zorg & welzijn en wonen.
Door de toenemende vergrijzing en het feit dat momenteel minder mensen kiezen voor een baan
in de zorg zal dit in de toekomst anders georganiseerd moeten gaan worden.
8. Voorzittersoverleg – maandag 4 april 2022 om 20.00 uur D’n Hazenpot
Op maandag 4 april is er weer een voorzittersoverleg. Georganiseerd door ZohD, Willem zal het
overleg voorzitten.
0. Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR)
WBTR doorschuiven naar oktober, Helmi benadert hiervoor de spreker die bij Zorg en Welzijn in
Meierijstad is geweest.
0. Overleg Stichtingen en verenigingen
Nieuw overleg inplannen in het najaar.
1. Hondenspeelweide
Volgende vergadering.
2. Bushokje
Volgende vergadering bekijken of hier nog behoefte aan is of eventueel meenemen in het
centrumplan.
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4. Rondvraag
Geen.
Willem sluit om 22.00 uur de vergadering.

Vergaderschema 2022:
11 april – 16 mei – 20 juni – 19 september – 17 oktober - 21 november en
19 december
Openbare Dorpsraadvergadering - maandag 25 april 2022

Maart 2022
Notulist: Arabella van de Valk
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