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Secretariaat 

Gerry Dorrestein 
Tel. 0497-591677 / 06-11057602 
Wilheminalaan 19a 5512 BJ VESSEM 
dorpsraad@vessem.info 

 
Agenda DRV 
  
 

Agenda Openbare Dorpsraadvergadering op 11 november 2014 
d’n Boogerd om 20.00 uur 

 

1. Opening en vaststellen agenda        Gerry 

 
2. Welkom aan onze dorpswethouder mw. Ria van der Hamsvoord    Gerry 

 
3. Notulen van 9 sept 2014 ter goedkeuring 

 

4. Mededelingen, post en e-mails (ter kennisname) 
a. kermis Vessem 2014 brief tbv horeca dd 23 september 2014 
b. Burgerpeiling waarstaatjegemeente email 13-09-2014 
c. Vragenlijst woningmarktonderzoek email dd 23-09-2014 
d. Aanvraagformulier en toelichting Speld van Verdienste email dd 30-09-2014 
e. Nieuwe website transities: http://www.eersel.nl/zorgenvoorelkaar email 30-09-2014 
f. Aanvraag bijdrage welzijnsfonds Eersel 2015 dd 02-10-2014  
g. Uitnodiging bijeenkomst zorg en vitaliteit in de Kempen, FieldLab de Kempen 16 oktober 2014 
h. Afsluiting ivm Kermis Vessem email dd 02-10-2014 
i. Bijeenkomst 7 oktober over alle veranderingen op het gebied van werk en zorg (jeugd en wmo) dd 02-10-2014 
j. Uitnodiging voor deelname aan Workshopbeursvloer 2014 dd 27 oktober 2014 
k. Aankondiging Broodje Brandweer op 3 november 2014 voor 65plus 
l. Nieuwsbrief (oktober 2014) van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel 
m. Oproep Licht op Jong! Community VKK-NB (NB vrij late aankondiging) 
n. Glasvezel kleine kernen en buitengebied: geld blijft onbenut! VKK-NB 
o. bijeenkomst urgentiegebieden overbelasting door veehouderij 10 november 

5. Contacten met de Gemeente 
a. Burgerpeiling waarstaatjegemeente 

In het weekend van 20 september ontvangen ruim 5000 inwoners van Eersel weer de enquête Waarstaatjegemeente.nl . Er waren ook 
enkele vragen over de bekendheid van de dorpsraden / leefbaarheidsgroepen opgenomen. Dit keer ontvingen mensen niet een dikke 

envelop, maar een kaartje met een code waarmee ze via internet konden inloggen om de vragenlijst te beantwoorden. 
b.   Bijeenkomst 10.000 stappen, gezond wandelen in Eersel op16 oktober 2014  
c. Vragenlijst woningmarktonderzoek  

Het woonbehoefte onderzoek wordt eens per drie jaar uitgevoerd. Het onderzoek is bedoeld om de woningvoorraad zo goed mogelijk 
aan te laten sluiten op woonbehoeften en -wensen van onze inwoners. De burgers die een uitnodiging voor een onderzoek ontvangen, 
worden geselecteerd aan de hand van een steekproef. 

d. Verslag  bijeenkomst aanwijzen urgentiegebieden overbelasting door veehouderij 10 nov Gerry 
 

 

6. Huishoudelijke zaken 
a. Uitnodiging training dorpsraden VKKNB/PON  Allen 

Er is  contact geweest met Jolanda Luijten (PON) en zij zal in de DR vergadering van 9 december  
aanwezig zal zijn om het programma en de datum nader te bepalen. 

b. DOP Vessem, projecten ter afronding binnen bestaande financiële mogelijkheden  Allen 
  

7. Actualiteiten binnen Vessem 
a. De situatie rond het Gemeenschapshuis d'n Boogerd Vessem            Gerry 
b. Overleg over de samenwerkingsmogelijkheden tussen d’n Boogerd en Groenendaal   Gerry 

c. Invulling financiële steun muziekonderwijs door Art4U aan de basisschool                Gerry/Vincent 
d. Glasvezel klankbordgroep Eersel Verbonden, situatie buitengebied    René 
e. Plaatsing POP-station         Gerry 
f. Vessem Kermis 2014, incl. emailwisseling m.b.t. afsluiting           Vincent 
g. Aanmelding kandidaat voor  Speld van Verdienste      John/Henk 
h. Aanvraag bijdrage welzijnsfonds Eersel 2015 
i. Broodje Brandweer op 3 november 2014 voor 65plus    Henk S. 

 

8. Werkgroepen/portefeuillehouders 
 

a. Cie. Wonen          Henk vH 
b. Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem      Henk S 

 Oplevering en afronding “Beleef de Kempen” door stuurgroep    Henk 

 Excursie Beleef de Kempen op 7 november      Henk 

 Werkgroep 'Langs de Beerze beleeft je het!' verslag Hoogeloon dd 10-07-2014   Chris 

 Ontwikkelingen rond uitvoering Dorp aan de Beek    Henk S   
c. Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers        Corine 

 Bijeenkomst 7 oktober over alle veranderingen op het gebied van werk en zorg  

 Symposium 'Het Dorp van de Toekomst' 12 november 2014 te Elsendorp 
d. Cie. Verkeer en Veiligheid        John 

http://www.eersel.nl/zorgenvoorelkaar%20email%2030-09-2014
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 Reactie op email uit schijnheilge hoek mbt Gevaarlijke verkeerssituatie 

 Reactie op email mbt Vessem.Info Contactpersoon: Verkeersveiligheid, sluipverkeer 
 

9. Vaesheimer Bode. 
 Opstellen nieuwe lijst met auteurs en deadlines 
 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting 
 

            

 De volgende vergadering van Dorpsraad Vessem is op dinsdag 9 december  2014 


