Notulen Openbare vergadering Dorpsoverleg Milheeze 13 april 2015.

Aanwezig: Namens het bestuur: Wim Verheggen, Harry Verhoeven, Dré van de Nieuwenhof,
Anke Verbers en Yvonne Mennen.
Aanwezig: Namens de gemeente is aanwezig wethouder Anke van Extel en beleidsmedewerkster
Janine Rechters.
Voor de ontwikkeling rond de wateroverlast Kerkeind is namens de gemeente
projectleider Stefan van de Hoogen aanwezig.
Voor de uitleg van de veranderingen in de Zorg zijn aanwezig:
dorpsondersteuner Martha van den Heuvel en wijkverpleegkundige Ingrid van Geffen.
Namens het Eindhovens Dagblad is Jeanne van Ansem aanwezig.

1. Opening door de voorzitter Wim Verheggen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en dankt de mensen voor hun aanwezigheid.
2. Door wethouder Anke van Extel wordt een toelichting gegeven over het gemeentelijk beleid
en beheer van bomen in ons dorp.
De procedure voor het aanvragen van een kapvergunning voor bomen wil men praktischer
maken dmv de groenkaart die aangeeft welke bomen belangrijk zijn.
Ook de basisinformatie is niet op orde en gaat men verbeteren.
Op deze kaart komen alle bomen van het dorp te staan, zowel particuliere als gemeentelijke
bomen, en deze komt ook op de site te staan van de gemeente.
De kapvergunning is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld, het zicht,
kwaliteit en kwantiteit.
De gemeente wil hierover met de inwoners overleg voeren.
Op 26-02-15 is er een overleg geweest tussen de gemeente en klankbordgroep buitengebied.
In mei-juni wordt het in de raad besproken, daarna in het dorpsoverleg zodat rond oktober
het plan vastgesteld kan worden.
Anke zegt toe dat wij de informatie van deze presentatie nog ontvangen.
3. Door projectleider Stefan van de Hoogen worden we geïnformeerd over de stand van zaken
m.b.t. de wateroverlast van het Kerkeind en de herstructurering hiervan.
De bedoeling is dat er een tweede leiding langs de rioleerleiding wordt geplaatst die alleen
het zuivere regenwater op gaat vangen. Het regenwater wordt afgevoerd naar de
waterberging op het evenemententerrein en naar de sloten buiten de bebouwde kom.
Mocht dit niet voldoende zijn dan wordt er ook gebruik gemaakt van De Esperloop als
waterberging.
De waterberging wordt glooiend in het terrein verwerkt en de activiteiten die hier altijd
plaatsvinden, ondervinden hier geen hinder van.
Het overtollige water op de weg en het hemelwater van de afvoer worden ook via deze
tweede buis afgevoerd.
In de toekomst wordt bij nieuwe bestrating de tweede buis automatisch geplaatst.
De planning van de werkzaamheden zijn als volgt:
* April Graven proefsleuven Kerkeind-Bocht.
* Mei Definitief ontwerp.
* Juni Aanbesteding.
* Juli Uitvoering van de werkzaamheden.
Er worden geen filters in de buizen geplaatst omdat het hier over de afvoer van zuiver
regenwater gaat en niet om vervuilde overstort.

Herstructurering en verlichting.
Aan de oneven zijde van het Kerkeind worden de loopstroken herbestraat, en wel zodanig
dat er meer loopruimte komt als nu.
Aan de andere zijde komt een zo breed mogelijke loopstrook.
De verlichting wordt geplaatst aan de oneven zijde omdat daar de loopstrook komt en omdat
er bij de appartementen nu onvoldoende licht is.
De verlichting die geplaatst wordt reikt tot aan de andere kant van de straat.
4. Door dorpsondersteuner Martha van den Heuvel en wijkverpleegkundige Ingrid van Geffen
wordt een presentatie gegeven over Zorg en Welzijn.
De presentatie is na te lezen op onze nieuwe website: www.dorpsoverlegmilheeze.nl
Het was een hele duidelijke presentatie, maar sommige zaken lopen nog niet zoals het hoort.
Zo is Peel 6.1 (Samenwerking van de zes peelgemeenten) telefonisch moeilijk bereikbaar.
Via de website www.peel6-1.nl is het ook mogelijk om contact aan te vragen en informatie te
verkrijgen.
Voor aanvragen en informatie kan men ook terecht bij onze dorpsondersteuner Martha van
den Heuvel, die eventueel ook ondersteuning biedt bij de aanvragen e.d.
5. Door Harry Verhoeven is een presentatie gegeven over de nieuwe website van het
dorpsoverleg en hier werd positief op gereageerd.
Het doel is om, in de tegenwoordige tijd van Social Media, zoveel mogelijk mensen te
bereiken met informatie en activiteiten over het Dorpsoverleg.
Denk hierbij ook aan de jongeren.
Het aanleveren van materiaal kan via een mail naar: dorpsoverleg.milheeze@gmail.com of
via het contactformulier op de website.
De website is inmiddels in de lucht.
6. Mededelingen door de voorzitter:



Door NL.Doet/ Speelvoorzieningen is er een tafeltennistafel geplaatst op het speelveldje.
Er is een verzoek binnengekomen door bewoners van de Berken om een dierenparkje op
te richten op het binnenterrein. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bewoners voor
eventuele hulp ( en dieren) om dit te realiseren.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
De vragen zijn bij de betreffende onderwerpen gesteld en beantwoord.
De voorzitter, Wim Verheggen, sluit de vergadering om 22.30 uur.

Namens het bestuur van Stg. Dorpsoverleg Milheeze.

