Secretariaat
Engelien Mijs
Tel. 0497-591943
Molenberg19, 5512 BE VESSEM
dorpsraad@vessem.info

Agenda DRV

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering
25 januari 2018 om 20.00 uur in d’n Boogerd
Aan/afwezig:
Dorpsraad
Barbara van der Ploeg (voorzitter)
Engelien Mijs (secretaris)
John van Schendel (penning meester)
Corine Ansems
Chris Johnson
Henk Stoop
Henk van Herk
Jan Docters-van Leeuwen
Jan van Heijst
Willem-Pieter Henst
Carien van Diessen

aanwezig

afwezig

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gasten: Anita de Laat, Jeroen Weekers, Jan Timmers, Huub Gooren


Agenda openbare vergadering:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering ter goedkeuring.
Notulen 14 december 2017 goedgekeurd.
3. Vaesheimer Bode
Volgende column door: Barbara. Onderwerp jaarvergadering.
4. Komende jaarvergadering:
‐ Corine, Henk vH en John zullen aftreden en niet herkiesbaar zijn.
‐ Jan Dv, WP, Carine en Anita zullen met hun goedkeuring voorgedragen worden.
‐ Jopie zal het penningmeesterschap op zich nemen.
‐ Voor Chris zal bevestiging gevraagd worden (was in 2017 per ongeluk niet
gedaan)
‐ Henk S heeft 3 perioden volgemaakt, maar zal toch opnieuw voorgedragen
worden omdat hij onmisbare competenties heeft.
‐ Jan DvL en Willem Pieter moeten ingeschreven worden bij de KvK (Engelien)
Thema’s:
‐
‐
‐

Land coöperatie: Jan DvL wordt gevraagd dit voor te bereiden
Dorp aan de Beerze: Jeroen checkt of het plan klaar is om te presenteren
Nieuwe woningen in Vessem: Henk vH maakt een presentatie van wat we bereikt
hebben en stand van zaken

5. Bezoek B&W
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Agenda
DRV maken
Er komen 2 bezoeken. Bezoek op 15 februari in de Bolle Akker
is kennis
met de nieuwe burgemeester. In de zomer kunnen we ingaan op wat er speelt in
het dorp.
Jeroen komt nog met een agenda
Mogelijke punten komende vergadering:
Snelheidsovertredingen doorgaande wegen
Woningbouw (Postels Huufke, gebrek aan starterswoningen), demografische
ontwikkelingen, supermarkt
Vliegveld
Chris, Jan vH en HenkS bereiden het komende bezoek voor.

6. Diverse onderwerpen en rondvraag
 Barbara heeft een antwoord gestuurd naar Peter Maréchal n.a.v. van zijn
reactie op het artikel in de Vaesheimer Bode
 Vandalisme in en rond Vessem en snelheidsovertredingen op de
Wilhelminalaan: Punten zijn besproken, conclusie is dat er niet veel
vandalisme is in Vessem. We gaan contact met Peter opnemen om om feiten
te vragen. (Barbara). Snelheidsovertredingen worden indien mogelijk
ingebracht bij het bezoek B&W.
 Barbara en Henk zullen contact opnemen met Chris Tönissen om helderheid
te verkrijgen over de status Postels Huufke
 Frans van Alebeek zal alsnog bericht worden dat hij uitgenodigd wordt voor
toelichting. De DR zal zijn vragen niet als een schriftelijke enquête
behandelen. (Engelien)
 Gerry, Noud Janssen en Chris zijn naar een vergadering van de Land
coöperatie geweest. Er wordt een plan opgesteld voor de inrichting van het
gebied en aan de gemeente gepresenteerd. Februari start de uitvoering.
 Voorstel van Jan vH is om een artikel in VB te zetten om mensen mee te laten
denken over de plaatsing van de sociale sofa. Voorstel van Chris is de partijen
te vragen die gezorgd hebben dat de sofa in Vessem kwam. Chris en Jan vH
nemen dit op.
 Clara Corstens gaat per 1 maart voor 8 uur per week beginnen als Dorps
Ondersteuner. Chris zal contact opnemen met Clara. Afstemming met de
gemeente over taken loopt.
 Drugs in Vessem - Punt heropend: Hr. Brekelmans van Jongerenwerk wordt
uitgenodigd in de werkgroep.
 Groen loont: Status 14-12 is bevestigd.
 Kermisterrein: Het worden bruine beuken.
 Jan vH en HenkS zijn bij de opening van het Groot Meer geweest.
 Van de 4 toegangspoorten poorten Beleef de Kempen blijken er nog maar 2 te
werken. Kennelijk is het onderhoud niet goed belegd Jeroen Weekers neemt
actie om de poorten weer werkend te krijgen.
 Het pad achter de tennisbaan is in ongerede geraakt, dit moet hersteld
worden. Jeroen Weekers neemt op zich dit te regelen.
 Engelien en HenkS gaan de website actualiseren.
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7. Discussie- en beleidsonderwerpen: Vliegveld
‐ Jan Timmers en Huub Gooren presenteren de status. Er is een bijeenkomst
geweest op de vliegbasis, er zijn twee corridors.
Gemeenteraadsfracties hebben allemaal standpunten ingenomen en zijn
eenduidig over vliegbewegingen vlieghinder en milieu.
Aanvlieg en vertrekroutes routes worden zodanig aangepast dat de mensen er zo
weinig mogelijk last van hebben.
‐ Vwb communicatie met de dorpsraad wordt afgesproken dat Jan en Huub 4 x per
jaar uitgenodigd worden, tenzij er niets nieuws is. Anderzijds melden zij als er
tussendoor nieuws is.
‐ Liesbeth schouw en Jeroen zitten namens de gemeente in de werkgroep E’h
Airport.
‐ Indien het onderwerp op de jaarvergadering komt kunnen we Marcel de Pee
(defensie) uitnodigen.
‐ Voor 21 maart komt er een vragenlijst hoe wil iedereen zo snel mogelijk bijgepraat
wil worden.
‐ Jan Timmers schrijft een klein stukje voor de komende VB column
8. Sluiting
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