Samenvatting vergadering Dorpsraad Boerdonk dinsdag 20 september 2022
Aanwezig:
Afwezig:
Inloop:

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

1. Opening
Willem heet iedereen welkom, speciaal Wim de Wijs die gebruik maakt van de mogelijkheid tot
inloop.
Inloop – Wim de Wijs
Wim heeft zaterdag 17 september een sessie bijgewoond bij de Blauwe Poort van
Laarbeekenergie en Green Trust waar een projectleider uitleg gaf over het project en waar er
uitleg werd gegeven over deelname in een zonnepark. Hiervoor is € 5.000.000 nodig. Certificaten
kosten € 500 per stuk, rendement 4% op jaarbasis. Mensen die binnen een straal van 2 kilometer
wonen vanaf het zonnepark krijgen voorrang op het verkrijgen van certificaten.
Willem is alleen bij het project betrokken geweest over de landschappelijke inpassing.
Wijkschouw
Naar aanleiding van de toezeggingen door Roy Brekelmans na de wijkschouw in september 2021,
is er niets gebeurd. Wim heeft in mei weer contact opgenomen met Roy: voorlopig gebeurt er
niets met het wegdek in de Veerstraat vanwege aanleg glasvezel en gasleiding (?).
2. Notulen en actiepuntenlijst
Geen bijzonderheden.
3. Ingekomen stukken
Per mail: K. Acquaa, J. v/d Berg, M. van Berlo, BIVK, M. Donkers, Dorpsraad Keldonk,
Dorpsraad Olland, Gemeente Meierijstad, Herenboeren, Y. van Houtum, J. Kanters, M. Koenen,
S. Muller, M. van Oort, Omroep Meierij, Oranjefonds, A. van Overdijk, G. Roelofs, Stichting
Veghels Kermissen, M. Timmers, J. Verweij, Vliegbasis Volkel, VVKNB, W. de Wijs en ZET
4. Wonen
0. Voortgang Boerdonk Noord – Plan Leon Kanters
Het indienen van wijziging bestemmingsplan is opgeschoven in verband met aanvullend
onderzoek. Volgende fase plan Korstenhof II
Vrijdag 15 juli hebben John Biemans, Roy Huijbers en Willem een overleg gehad met Kevin van
Oort en Thieu van Asperen. Voorstel om een startnotitie te maken, dit is een inventarisatie van de
huidige situatie en ook de behoefte uit het dorp
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5. Natuurspeeltuin
Plan, tekening en begroting zijn klaar. Totale kosten € 60.000 tot € 70.000.
Pieter en Helmi hebben inmiddels een aantal gesprekken gehad met Marianne Greenall – funding
specialist zij gaat de aanvraag voor de grote fondsen doen.
Het is belangrijk dat 1/3 deel van het benodigde geld zelf opgehaald wordt, dit is een pluspunt bij
een aanvraag bij fondsen. Het laat zien dat de organisatie zich er ook voor inzet.
Binnen één maand komt er een plan van aanpak en een finetune van de begroting.
Stichting Cornelius heeft zich ingeschreven voor Rabobank Clubsupport, de opbrengsten hiervan
komen ook ten goede van de natuurspeeltuin.
Gemeente: contact met Nadina Hamzic voor een nieuw contract voor het hele gebied inclusief te
realiseren natuurspeeltuin. In week 39 overleg met gemeente, dorpsraad en Stichting Cornelius.
Waarschijnlijk zal dan ook het bedrag wat de stichting ontvangt gewijzigd worden, dit is al jaren
niet geïndexeerd.
6. Update Coöperatie Boerdonk Buitengewoon
Centrumplan
Geen bijzonderheden.
Kinderdagverblijf
Verdi wil dit zelf gaan oppakken. Hiervoor is een kleine verbouwing nodig in school.
BSO
Geen bijzonderheden.
7. PR-commissie en website
Nieuwe borden bestellen voor informatiebord bij voetbalveld.
8. Financiën
Geen bijzonderheden.
9. WVTTK – gemeente
0. Wijkschouw – punten wijkschouw zie bijlage
Overzicht maken voor Nadina Hamzic – gemeente met verzoek om reactie met termijn.
1. Dag van de Verbeelding – vrijdag 30 september
Gemeente Meierijstad organiseert de ‘Dag van de Verbeelding’. Dit evenement biedt inwoners en
organisaties een podium om hun dromen over Meierijstad over 30 jaar zichtbaar te maken. Er
zullen een 10-tal presentaties (Pecha Kucha demonstratie) gegeven worden. Dit is de start voor
een gezamenlijke en gedragen visie op Meierijstad in 2050.
De Raad van de Verbeelding geeft een reactie op de presentatie.
S ’Avonds zal de Raad van de Verbeelding het boek de Atlas van de Verbeelding presenteren.
Dorpsraden Boerdonk, Keldonk en Olland geven samen een presentatie. Namens de dorpsraden
zal er een gedicht worden voorgedragen met toepasselijke beelden.
Locatie: Camping Het Goeie Leven, Vlagheide 8b in Eerde.
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2. Plaatsen laadpalen Pastoor van Schijndelstraat Boerdonk
Informeren bij Nadina Hamzic wanneer deze geplaatst worden.
3. Platformbijeenkomst Boskant 12 juli 2022 – Arabella
Evaluatie samenwerkingsafspraken: tijdens de avond zijn een aantal wijzigingen voorgesteld voor
de samenwerkingsovereenkomst van gemeente met dorps- en wijkraden, alle aanwezige dorpsen wijkraden hebben ingestemd.
Toelichting en uitleg van het coalitieakkoord en vertaling naar een collegewerkprogramma.
Afsluiting met een quiz.
4. Haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwe basisschool - Willem
Bij de eerste sessie over vervanging nieuwbouw school waren Antoon Donkers, Pascal Timmers en
Willem van Veghel aanwezig. Voorkeur Boerdonk voor een groot MFA (Multi Functionele
Accommodatie). Dit geeft richting zodat de centrumplangroep hiermee verder kan.
10. WVTTK – diverse projecten
0. Podcast – Jan Kerkhof
Planning is om dit najaar te beginnen met de opnames.
0. Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR) - Helmi
Helmi benadert hiervoor de spreker die bij Zorg en Welzijn in Meierijstad is geweest.
0. Overleg stichtingen – dinsdag 4 oktober 2022
Overleg met de volgende stichtingen: Gemeenschapshuis D’n Hazenpot, Stichting Algemeen
Boerdonks Belang, Stichting Cornelius en Zorg om het Dorp en Coöperatie Boerdonk
Buitengewoon. Uiterlijk 28 september aanmelden.
1. Vraag Anke Koenen - CDA
Via de site verzoek van Anke of ze aan kan sluiten bij een vergadering. Raadsleden en wethouders
krijgen samenvatting vergaderingen dorpsraad en nieuwsbrief gemaild.
2. Verzoek bijdrage etentje Stichting Kermissen Veghel
Toezegging dat Dorpsraad Boerdonk ook bijdraag aan het etentje van het SKV-bestuur.
11. Rondvraag
Is er overleg is geweest met betrekking tot de organisatie van de kermis?
Willem sluit om 22.45 uur de vergadering.
Vergaderschema 2022:
17 oktober: inloop Marco Tielemans - 21 november en 19 december

September 2022
Notulist: Arabella van de Valk
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