
Dorpsraad Wijbosch vergaderingen 2017 – 2018 

 

Er zijn geen openbare Dorpsraad vergaderingen gehouden omdat er geen thema’s waren. Het zijn de 

jaren die in het teken stonden van harmonisatie van beleid in de nieuwe gemeente Meierijstad. 

De Dorpsraad heeft haar tijd gestoken in het veilig stellen van haar diverse activiteiten en middelen 

in de nieuwe gemeente Meierijstad. 

De Dorpsraad Wijbosch heeft zich bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten ingezet voor de 

inwoners van Wijbosch. 

Nieuws heeft de Dorpsraad Wijbosch via de twee nieuwsbrieven en de website en via social media 

verspreid. 

Bij de harmonisatie van het gemeentelijk beleid zijn de volgende zaken aan de orde geweest waar de 

Dorpsraad Wijbosch haar bijdrage aan heeft geleverd: 

- Leefbaarheid 

- Evenementen beleid 

- Openbare Ruimte 

- Legesverordening 

- Subsidie beleid 

- Woonvisie 

- Standplaatsen beleid 

- Convenant Wijk- en Dorpsraden Meierijstad 

- Trainees Toekomst van Brabant 

- Kennismaking nieuwe Burgemeester aan Wijbosch 

- Welstandsbeleid 

- Vitaal buitengebied 

- Jeugdwerk 

 

De Dorpsraad Wijbosch heeft zich ingezet en nu nog steeds voor de invoering van: 

 AVG 

(Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.) 

VOG 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het 

verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de 

samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. 

Wèp-bus vervoer voor ouderen, incidenteel uitstapje, zoals de duo fiets van Laverhof. 

Een eetpunt maandelijks, genaamd Likkepot. 

Anna Kapel ook in gebruik door Werkgroep afscheid Nemen. Schenking van Dorpsraad Wijbosch van 

twee beeldschermen voor geluid en beeld. 



Bestuurswisselingen: Afscheid voorzitter (ere-voorzitter benoemd), secretariaat wisseling, nieuw lid 

Richard Schoones en Kees Goos. 

Verzekering: Goede dekking voor vrijwilligers en bestuur in overleg met gemeente en wijk- en 

dorpsraad. 

Bart van Rooij als fotograaf, filmer bij opdrachten van de Dorpsraad en rondbrengen flyers. 

Financiën: Jaarrekening 2016 – 2017 en begroting en subsidie aanvraag 

Veiligheid Dorpsplein, overleg werkgroep met ouders en directie school. Petitie aan Burgemeester. 

Overleg met adviesburo Okko omtrent mogelijkheden Annahof en weiland Loosbraak. 

Inventarisatie woningbehoefte, resultaten in Nieuwsbrief geplaatst. Vervolg gesprekken met 

gemeente, Laverhof en woonmeij. 

 

De Dorpsraad Wijbosch neemt deel aan de volgende reguliere overlegvormen: 

- Platform Wijk- en Dorpsraad Schijndel 

- Platform Wijk- en Dorpsraden Meierijstad 

- Gezamenlijk overleg Woonservices Schijndel 

- Overleg MFC multi functioneel centrum (Laverhof, EBC, Dorpsraad) 

- Overleg met partners (Laverhof, EBC, KBO, Seniorenraad) 

- DVG dementie vriendelijk overleg Schijndel en Meierijstad 

- Activiteiten / beheer commissie Dorpscentrum De Schakel 

- Overleg ’T Middelpunt met Laverhof, Welzijn de Meierij en de buurtadviseur 

- Werkgroepen overleg 

- Overleg met ambtenaren 

- Presentatie voor politieke partij om ons standpunt te benadrukken. 

 

 


