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Verslag	  vergadering	  Werkgroep	  Openbare	  Ruimte	  Dorpsraad	  Nijnsel.	  
	  
Datum	   :	  	   25	  november	  2014	  ,	  20.00	  uur	  .	  
Plaats	   :	  	   Ontmoetingscentrum	  de	  Beckart	  
Aanwezig	  :	   Toon	  van	  der	  Wijst,	  Martijn	  van	  de	  Brand,	  Henk	  Vertraten,	  René	  v.d.	  Pol,	  Frans	  	  
	   	   Mabesoone.	  
Afgemeld	  :	   Tonnie	  Donkers.	  
Afwezig	   	  :	   Albert	  Nooteboom,	  Marco	  Thijssen.	  
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1.	  Samenstelling	  commissie.	  
	  
De	  commissie	  kan	  uitbreiding	  gebruiken	  na	  het	  terugtreden	  van	  Dorothee	  de	  Louw	  en	  Marco	  Witlox.	  Albert	  
Nooteboom	  is	  als	  afgevaardigde	  en	  verkeersdeskundige	  van	  de	  gemeente	  niet	  betrokken	  bij	  het	  geen	  wat	  zich	  
in	  Nijnsel	  afspeelt.	  	  
Frans	  is	  voorzitter	  van	  de	  werkgroep	  en	  Toon	  is	  namens	  de	  werkgroep	  afgevaardigde	  naar	  de	  Dorpsraad.	  
Frans	  	  zorgt	  dat	  Jan	  v.d.	  Aa	  de	  vacature	  op	  de	  website	  plaatst.	  
	  
2.	  Stand	  van	  zaken	  n.a.v.	  de	  wandeling	  met	  SBB.	  
	  
Toon	  heeft	  een	  brief	  ontvangen	  van	  SBB.	  De	  planning	  is	  weer	  aangepast.	  Op	  15	  december	  wordt	  duidelijk	  wat	  
er	  gebeurd	  volgend	  jaar.	  Het	  oprichten	  van	  een	  werkgroep	  heeft	  nu	  nog	  geen	  nut.	  
	  
3.	  Onderhoud	  speeltuinen	  en	  subsidie	  gemeente.	  
	  
Martijn	  v.d.	  Brand	  gaat	  een	  plan	  opstellen	  voor	  het	  onderhoud	  van	  de	  speeltuinen.	  Hij	  neemt	  contact	  op	  met	  
Jos	  Peeters	  via	  Henk	  Verstraten.	  Toon	  v.d.	  Wijst	  gaat	  inventariseren	  wat	  voor	  materiaal	  er	  nodig	  is.	  Neemt	  
hierover	  contact	  op	  met	  René	  en	  Dorothee	  om	  te	  kijken	  hoeveel	  geld	  er	  besteed	  kan	  worden	  voor	  aanschaf	  van	  
gereedschap.	  Hij	  maakt	  een	  kar	  die	  hij	  onder	  beheer	  houdt.	  Mensen	  die	  gereedschap	  nodig	  hebben	  voor	  het	  
onderhoud	  van	  de	  speeltuinen	  of	  crossbaan	  kunnen	  dit	  bij	  hem	  ophalen.	  
Er	  moet	  een	  logboek	  worden	  gemaakt.	  Bij	  de	  gemeente	  informeren	  of	  zij	  dit	  in	  bezit	  hebben	  en	  of	  wij	  dat	  
kunnen	  gebruiken.	  
	  
4.	  Onderhoud	  crossbaan.	  
	  
De	  motormaaier	  van	  de	  Dorpsraad	  kan	  hiervoor	  ingezet	  worden.	  
	  
5.	  IJsbaan.	  
	  
Draaiboek	  waarschijnlijk	  ook	  bij	  Gera	  van	  Happen.	  Frans	  gaat	  dit	  navragen.	  
Gonny	  heeft	  nog	  geen	  reactie	  gegeven,	  ondanks	  meerdere	  mailtjes.	  Misschien	  moet	  er	  iemand	  langs	  gaan.	  
	  
6.	  ISV	  project.	  
	  
Handtekening	  gezet,	  omleiding	  vrachtverkeer	  definitief.	  
	  
7.	  Rondvraag.	  
	  
Niets	  te	  melden.	  


