Samenvatting openbare dorpsraadvergadering maandag 25 april 2022
Aanwezig: 35 inwoners
Willem opent de vergadering met een nieuwtje: zojuist heeft John Biemans uit handen van
burgemeester Kees van Rooij een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Woningbouw Boerdonk-Noord (plan Leon Kanters) – voornamelijk starterswoningen.
Het principe-verzoek is in december goedgekeurd door de gemeenteraad, het bodemonderzoek
wordt eind april afgerond. Het bestemmingsplan kan dan ingediend worden. Dan is er ook de
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze met betrekking tot het plan.
Extra voorwaarde: geen woningbouw Korstenhof tot 1 juli 2023. Info: www.boerdonk-noord.nl
Bij elk nieuwbouwplan in gemeente Meierijstad is de afspraak dat er 25% sociale huurwoningen
gerealiseerd moeten worden.
Korstenhof II
Grond Korstenhof II is nog niet bestemd. Werkgroep Korstenhof wil zelf een plan ontwikkelen met
ondersteuning van een stedenbouwkundige en projectontwikkelaar waar plaats is voor diverse
soorten en typen woningen en ook mogelijkheid voor zelfbouw. Breed bouwen, ook voor
geïnteresseerden buiten Boerdonk.
Het streven is dat Boerdonk binnen 10-15 jaar groeit naar 1100 inwoners (2021: 775 inwoners).
Natuurspeeltuin – Pieter Swinkels
Het idee voor een natuurspeeltuin is twee jaar geleden ontstaan. Samen met de kinderen van
basisschool Sint Nicolaas zijn ideeën verzameld en deze zijn verder uitgewerkt.
De werkgroep is nu bezig met funden voor de natuurspeeltuin. Het plan zal in fases gerealiseerd
worden. Alle toestellen moeten gekeurd worden door een professioneel bedrijf.
Ook de kinderen dragen hun steentje bij, zij willen een sponsorloop organiseren dit jaar.
Inmiddels is het kabouter pad gerealiseerd, een idee van Inge v/d Aa. Een samenwerking van
cliënten van Leekzicht, kinderen basisschool, stichting Cornelius en Coöperatie Boerdonk
Buitengewoon.
Zandwinning Update
De plannen voor een zandwinning nabij de dorpskern veroorzaakten een opschudding in
Boerdonk. In december heeft firma Smals vier bijeenkomsten georganiseerd waarin zij met een
presentatie het plan toelichten.
Gronden zijn niet aangekocht, maar diverse onderzoeken lopen gewoon door.
Gemeente gaat niet mee in het plan zoals het in december gepresenteerd is.
Firma Smals wil opnieuw in overleg met gemeente als formatiebesprekingen zijn afgerond.
Podcast
Samen met Jan Kerkhof een podcast (luisterfragment) serie maken over de geschiedenis van
Boerdonk, opzet is om elke maand een nieuwe aflevering te maken.
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Seniorenraad – Helmi van Asseldonk
Wim van Geelkerken heeft samen met Bert van Boxmeer het initiatief genomen om een apart
seniorenraad voor Erp – Keldonk – Boerdonk op te richten. Een klankbordgroep die nadenkt over
Wonen en Zorg & Welzijn in de toekomst in deze kernen.
Helmi doet een oproep om zitting te nemen in deze klankbordgroep om samen hierover na te
denken. De seniorenraad is een zelfstandig orgaan die meedenkt over beleid en samenwerkt met
KBO en VVNU. Belangrijk is voldoende input van potentiële senioren, vanaf 60 tot 75 jaar.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen per mail: dorpsraad@boerdonk.nl of
zorgomhetdorp@gmail.com.
Gemeente Meierijstad
Haalbaarheidsonderzoek: in verband met het centrumplan komt er een haalbaarheidsonderzoek
naar nieuwbouw basisschool, waar is de beste plaats om de school te bouwen. Nieuwbouw 2028.
Area wacht dit onderzoek voor zij verdergaan met plannen woningen Kloosterhof.
Zon- en Windenergie: aan de rand van gemeente Laarbeek worden twee zonneparken
gerealiseerd van 10 en 17 hectare. Gemeente Meierijstad ondervond veel weerstand bij plannen
voor zonneparken. Gemeente wil nu meer inzetten op participatie, maakt pas op de plaats omdat
er onvoldoende netcapaciteit is om de parken aan te sluiten op het net. Het streven van de
gemeente is om in 2050 klimaatneutraal te zijn, dit wil ze realiseren door zonneparken (900
hectare) en windmolens.
Vrijheidsmaaltijd: Donderdag 5 mei 2022 organiseert gemeente Meierijstad een vrijheidsmaaltijd
voor inwoners. Deze zijn welkom van 12.00 – 13.30 uur bij gemeenschapshuis D’n Hazenpot.
Klankbordgroep Bosbeheerplan – Wim de Wijs: de Hurkse bossen is het grootste bos in
Meierijstad. Er zijn vier pijlers voor het bos: 1. Natuur= bomen, struiken en poelen. 2. Houtoogst –
veel onderhoud en weinig inkomsten. 3. Cultuur en historie. 4. Recreatie.
Het hele bos is in kaart gebracht, uitheemse bomen worden gekapt. Diverse kapvlaktes als gevolg
van de droogte, hier worden nieuwe inheemse bomen geplant. Er komen geen nieuwe paden of
routen in de bossen. Bottlenecks: loslopende honden, crossers, grootschalige activiteiten.
Zandwinning zou een negatief effect kunnen hebben op het bos (verdroging).
Wijkschouw: in september is er weer een wijkschouw. Tijdens de laatste wijkschouw veel
meldingen vanuit verkeersveiligheid. Binnenkort vinden er snelheidsmetingen en tellingen plaats
in de Veerstraat. Het strooibeleid is aangepast, Veerstraat wordt niet meer meegenomen.
Gemeente evalueert beleid, Nadina informeert hier nog naar.
Als glasvezel en gasleiding er liggen dan worden de slechte stukken weg van de Veerstraat
hersteld.
Advies: blijven melden bij gemeente, bij voorkeur via mijngemeenteapp.
Plaatsen blikvanger: medio 2022 zal er een blikvanger geplaatst worden langs de Boerdonksedijk
nabij Akkerweg. Complimenten voor de actieve zwerfafvalruimers in Boerdonk.
Leefbaarheidsbudget: alle inwoners met een goed initiatief kunnen een verzoek indienen bij de
gemeente Meierijstad voor een bijdrage vanuit een leefbaarheidsbudget maximum €2000.
Plastic zakken: er zijn problemen met de grondstoffen voor productie van de PMD-zakken, als
gevolg hiervan ook leveringsproblemen. Dit zorgt ervoor dat ze nu niet verkrijgbaar zijn in
Boerdonk.
Status glasvezel: volgens het tijdspad zou de glasvezel in april binnengebracht worden, dit wordt
opgeschoven naar eind van het jaar.
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