Samenvatting vergadering Dorpsraad Boerdonk dinsdag 17 mei 2022
Aanwezig:

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

Inloop:

Rini Weijers – Stichting Cornelius en Werkgroep Dodenherdenking

Inloop:

Nadina Hamzic – buurtadviseur Gemeente Meijerstad

1. Opening
Willem heet iedereen welkom, de vergadering begint om 19.30 uur in verband met inloop Rini
Weijers en Nadina Hamzic.
Rini Weijers – Stichting Cornelius
Prima persbericht in de Erpse Krant afgelopen week over groenploeg Stichting Cornelius,
momenteel zijn een 13-tal inwoners wekelijks actief bezig met het groenonderhoud in de
Kloostertuin en rondom D’n Hazenpot. Meer en jongere vrijwilligers zijn welkom.
Voorstel om tijdens de volgende openbare dorpsraadvergadering ook Stichting Cornelius en Zorg
om het Dorp op de agenda te zetten, zodat beide hun activiteiten kunnen toelichten.
Rini Weijers – Werkgroep Dodenherdenking
De herdenking is goed verlopen, een mooie opkomst (75 personen).
Aandachtspunt: weinig kinderen groep 7/ 8 en ouders aanwezig. Het oorlogsmonument is
geadopteerd door groep 7/8, volgend jaar extra uitleg op school geven hierover.
School krijgt een cheque van €45 voor de krans, beschikbaar gesteld door 4-5 mei comité.
De kosten voor de herdenking van oorlogsslachtoffers (bloemen, geluidsinstallatie en koffie)
worden betaald door de gemeente.
Boerdonk herdenkt de Indië-veteranen. Voorlopig is het nog niet aan de orde, maar de werkgroep
houdt er rekening mee dat graven van Indië-veteranen geruimd of herbegraven worden. Als het
graf weg is, is er geen herdenking meer op de begraafplaats. De werkgroep wil graag een
plaquette/gedenksteen met de namen van de Indië-veteranen zodat er een plaats is om te
herdenken. En vraagt de dorpsraad om financiële bijdrage.
Het graf van Harrie van de Akker wordt onderhouden door Stichting Oorlogsgraven.
Nadina Hamzic – Buurtadviseur gemeente Meierijstad
In de Geluckweg is gestart met herplanting, onder andere laurier. Het was niet bekend dat er een
wandelpad ligt, dit pad is dus ook niet opgenomen in het wegbeheer. Overleg hierover met
afdeling wegbeheer, Nadina laat nog weten wat de uitkomst hiervan is.
Tussen Geluckweg 4 en 6 komt een weg naar Korstenhof II.
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Buurtvereniging Veerstraat heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van een blikvanger in
de Veerstraat. Deze weg is geen schoolroute, dus voorstel van dorpsraad om blikvanger te
plaatsen Boerdonksedijk/Akkerweg. Samen met Facet is bekeken of de locatie geschikt is.
Geconstateerd dat er weinig zwerfafval ligt (dankzij de rappers/cleaners) en dat het advies is om
geen blikvanger te plaatsen. Sinds de invoering van statiegeld op plastic flesjes worden die al
minder geraapt, de verwachting is dat er ook minder blikjes liggen per 01.01.2023 als het
statiegeld op blikjes ingevoerd wordt.
Nogmaals dringend verzoek om Veerstraat op te nemen in strooiroute. Hoofdweg is nu Pastoor
van Schijndelstraat omdat de school, kerk en gemeenschapshuis aan deze weg liggen.
Volgens Roy Berkelmans (schouw 10.2020) is de wegkwaliteit in Boerdonk bovengemiddeld, A of
A+, er zijn wel plaatsen vooral bij uit/inritten die slecht zijn (gemarkeerd), deze zullen hersteld
worden, uitvoering gelijktijdig met de aanleg van het glasvezelnetwerk.
De verkeerstelling is inmiddels uitgevoerd in de Veerstraat, uitslag is nog niet bekend.
Coalitie akkoord – doorstart vorige coalitie.
Wethouders: Jan van Burgsteden (VVD), Rik Compagne (HIER), Johan van Gerwen en Jan Goijaarts
(CDA) en Menno Roozendaal PvdA/GL.
Donderdag 19 mei worden de wethouders geïnstalleerd.
Eva van Dal – trainee gemeente Meierijstad heeft een enquête uitgezet om de samenwerking
tussen dorps- en wijkraden en buurtadviseurs in kaart te brengen. De resultaten zullen tijdens de
platformbijeenkomst gepresenteerd worden. Planning is dat deze nog voor de zomervakantie is.
Momenteel worden er voor vijf scholen haarbaarheidsonderzoeken uitgezet, ook voor Sint
Nicolaasschool in Boerdonk. Budgetten moeten nog goedgekeurd worden door de raad.
De planning is dat nog voor de zomervakantie wordt gestart met de onderzoeken.
De dorps- en wijkraadadviseurs willen de wijkschouw overdragen aan de afdeling Openbaar
Gebied. Als er specifieke vragen binnenkomen voor een wijkschouw kan de juiste ambtenaar
meekomen naar de wijkschouw.
2. Notulen en actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.
3. Ingekomen stukken
Per mail: D. Aleksandrzak, Area, BIVK, CBB, Dorpsraad Keldonk, Dorpsraad Zijtaart, Gemeente
Meierijstad, Hart, D’n Hazenpot, KBO, M. van Oort, Oranjefonds, W. v/d Rijt, Stichting Veghels
Kermissen, C. v/d Tillaar, VVD, Vliegbasis Volkel, VVKNB, ZET en Zorg om het Dorp
4. Wonen
0. Voortgang Boerdonk Noord – Plan Leon Kanters
Bestemmingsplan wijziging wordt eind mei 2022 ingediend.
1. Volgende fase plan Korstenhof II
Projectgroep bouwen: Janine v/d Berg, John Biemans, Dennis Holten en Petri v/d Aa hebben
onlangs overleg gehad. Bouwbedrijf van Grunsven heeft ervaring met het type woningen waar we
voor Boerdonk naar op zoek zijn. Zij hebben ook het nieuwe plan in Keldonk ontwikkeld. John,
Janine en Willem gaan een overleg plannen met Marcel Hoogendorp (directeur bij Van Grunsven
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Ontwikkeling).
5. Natuurspeeltuin
De werkgroep benadert project adviseur Marianne Greenall voor ondersteuning bij
fondsenwerving.
Donderdag 19 mei is er overleg bij Stichting Cornelius over de natuurspeeltuin.
Woensdag 8 juni organiseert de Sint Nicolaasschool een sponsorloop. De opbrengst komt ten
goede van de speeltuin.
6. Update Coöperatie Boerdonk Buitengewoon
Centrumplan
De voorgang van het centrumplan is afhankelijk van het haalbaarheidsonderzoek van de
gemeente. Verwachting is dat het centrumplan in het najaar verder opgepakt wordt.
7. PR-commissie en website
De nieuwe website wordt langzaam gevuld.
8. Financiën
Geen bijzonderheden. Nakijken of subsidie aanvraag 2023 nog ingediend moet worden.
9. WVTTK – gemeente
0. Coalitieakkoord Thuis in Meierijstad
Kleine kernen worden ook benoemd in akkoord.
1. Haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwbouw basisschool
Gemeenteraad moet budget nog goedkeuren.
2. Overdragen TIP aan D’n Hazenpot
Momenteel is het TIP gevestigd in het Hart van Bourdonck. Vanuit het Hart is het verzoek
gekomen om het TIP onder te brengen bij D’n Hazenpot. Doorgezet naar bestuur D’n Hazenpot.
3. Insectenhotel
De gemeente heeft toegezegd dat alle dorps- en wijkraden een insectenhotel krijgen.
10. WVTTK – diverse projecten
0. Informatieavond – Stichting Veghels Kermissen
SKV heeft twee kermismeesters waaronder Jan-Hein Opheij. Kermis exploitanten zijn behoudend.
Er zou meer innovatie mogen zijn binnen de beroepsgroep. Exploitanten willen liever geen natte
horeca (drank en eten) op het kermisterrein.
1. Nieuwe bewonersavond – vrijdag 24 juni 2022 – 18.30 tot 21.00 uur
Elke club, stichting of vereniging kan op de avond voor nieuwe inwoners een pitch geven over hun
club. Pieter zal dit voor de dorpsraad doen.
2. World Clean Up day – inzameling tuinstoelen
Informeren bij Olland en Keldonk of hierin gezamenlijk opgetrokken kan worden.
3. Zandwinning Boerdonk
Momenteel geen nieuws. Bij de verkiezingsdag is er tijdens de gesprekken aandacht voor geweest.
Verder heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de zandwinning.
4. Evaluatie openbare dorpsraadvergadering
Verslag op Boerdonk.nl plaatsen.
5. Podcast Boerdonk
Podcast najaar/winterproject. Eerste overleg september 2022.
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6. Overleg ouderen in de toekomst - Seniorenraad EKB
Annemarie v/d Tillaart gaat naar het overleg namens ZohD. Wim van Geelkerken informeren dat
er vanuit de dorpsraad nog niemand is gevonden die kan aansluiten. Dorpsraad wil wel
geïnformeerd blijven over voortgang.
0. Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Informatieavond WBTR in oktober organiseren.
0. Overleg stichtingen
Nieuwe datum plannen voor overleg met alle stichtingen, na de zomervakantie.
11. Rondvraag
Geen.

Willem sluit om 22.30 uur de vergadering.

Vergaderschema 2022:
Dinsdag 21 juni – 19 september – 17 oktober - 21 november en 19 december

Mei 2022
Notulist: Arabella van de Valk
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