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Agenda Openbare Jaarvergadering Dorpsraad Vessem  

op 8 april 2014 
in gemeenschapshuis D’n Boogerd  

aanvang: 20.00 uur (de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur) 
 
 

1. Opening en welkom       Gerry M. Dorrestein, voorzitter 
 
2. Vaststellen agenda 

 
3. Mededelingen 

 
4. Notulen  jaarvergadering 2013            Marjo van Dam, secretaris 

 
5. Financieel verslag              Matty Zigenhorn, penningmeester 

 
6. Kascontrole commissie 

a. Verslag kascontrole      Piet Becx en Toon van Helvoort 
b. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie 
 

7. Jaaroverzicht 2013 met highlights van het afgelopen jaar         Gerry M. Dorrestein 
 
8. Samenstelling Dorpsraad Vessem 

 
9. Glasvezel in Vessem, korte update     Rene Swaanen 
 
10. Beleef de Kempen, pilot Vessem        Jack van de Vliert, projectmanager 
 
11. Rondvraag 

 
12. Pauze met gelegenheid tot verdere kennismaking met “Beleef de Kempen”  

 
13. 21.15 uur Thema van de avond: Vessem meer in eigen handen? 

Inleiding: Gerry M. Dorrestein, voorzitter DR Vessem,  
Sprekers: Wim van Lith en Eric Kolen, Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant 

 
Met de afronding van de DOP Vessem zijn er veel van de ideeën uit Vessem zelf 
uitgevoerd. Bij de DOP kon aangegeven worden wat er belangrijk was voor de 
ontwikkeling van ons eigen dorp. De meeste projecten in dat kader zijn al uitgevoerd, 
andere lopen nog. Maar nu er geen DOP meer is, hoe moet dat nu verder? 
 
Voor  de ontwikkeling richting de toekomst is het essentieel dat de bevolkingsgroei in 
Vessem niet afneemt, dat het voorzieningenniveau gehandhaafd blijft en dat de sociale 
cohesie overeind blijft. Als meer mensen uit Vessem vertrekken, lopen de ledenaantallen 
van verenigingen terug, vindt de jeugd onvoldoende activiteiten, loopt het leerlingenaantal 
op de St Lambertusschool terug en komt richting de toekomst de mantelzorg wel op erg 
weinig schouders terecht. De vergrijzing en ontgroening zetten richting de langere termijn 
door en  op de overheid zullen we minder kunnen rekenen.  
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Dus we moeten als dorp niet stil staan. Er komt minder geld van de overheid, maar ook 

meer ruimte om zelf zaken op te pakken! Meer en meer zal er een beroep op ons als 

burgers gedaan worden om verantwoordelijkheden in eigen hand te nemen.  

 Hoe gaan we naar de toekomst om met zowel zij die hulp behoeven als aan de andere 

kant zij die vrijwillig hulp, op  basis van eigen capaciteiten, aanbieden. 

 Waar liggen er kansen om zaken in eigen hand te nemen zoals bijvoorbeeld bij het 

groenbeheer, buurtbeveiliging, klussendienst, etc. 

 Hoe willen we dat Vessem zich naar de toekomst toe ontwikkeld? Wat kunnen we 

daar zelf in betekenen? Waar kunnen wij als Vessem sterk in zijn?  

 Hoe liggen deze ontwikkelingen in de dorpen om ons heen? Is het niet slimmer om 

samen met andere dorpen zaken op te pakken, zodat niet iedereen alleen naar eigen 

zaken kijkt? Liggen er openingen samen met  Hoogeloon en Oost-, West- en 

Middelbeers? Deze kernen hebben allemaal iets met de Beerze die als een rode 

draad de nog te bedenken projecten zou kunnen verbinden. Waarom niet  gezamenlijk 

en niet als kern apart? 

 
Doel van vanavond is jullie als dorpsbewoners uit te dagen om aan te geven waar we als 
Vessemnaren zaken meer in eigen hand kunnen nemen Iedereen kan ideeën spuien die 
alleen of in samenwerking met de andere kernen ontwikkeld zouden kunnen worden.  
 

14. Discussie 
 

15. Sluiting vergadering (ca. 22.30 uur), waarna gelegenheid tot napraten onder genot van 
een drankje in de foyer. 

 


