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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 12 juli 2016 
om 20.00 uur in d’n Boogerd 

1. Opening en vaststellen agenda        Gerry 

 
2. Notulen van 10 mei 2016 ter goedkeuring. Zie bijlage 

 

3. Mededelingen, post en e-mails (ter kennisname) 

- Uitnodiging voor plaats/kraamhuur op de jaarmarkt Vessem d.d. 21 augustus. 
- Beheers en verklein populaties zwerfkatten, aanbeveling RvD 

4. Gast vertegenwoordiger van het PMB uit Eersel. 
Omdat PMB in de week van de toegankelijkheid (najaar 2016) graag een activiteit wil organiseren in Vessem en daarbij de 
dorpsraad graag wil betrekken. Zij willen graag  over deze, en mogelijk nog andere punten, graag een gesprek met de dorpsraad 
Vessem. 

 
5. Vluchtelingen in Vessem 

- www.eersel.nl/vluchtelingen 
- Op 11 mei ontving de DR Vessem bericht van de gemeente Eersel dat de Kerkberg was aangewezen voor de plaatsing van 

5  tijdelijke Woonunits voor de opvang en doorstroom van statushouders. Deze optie  was eerder in klankbordgroep overleg 
eind maart waar de DR Vessem bij aanwezig was, niet aan de orde geweest.  

- 2e raadsvergadering woonunits statushouders donderdag, 2 juni 
- Op dinsdag 7 juni neemt het college een  principebesluit. Dit  principebesluit luidt dat het college instemt met het opstarten 

van de vergunningprocedures voor de locatie Muzenval in Eersel en de locatie Kerkberg in Vessem.  De duur is 
teruggebracht van tien naar maximaal vijf jaar, of zoveel korter als mogelijk. 

- Werksessie inpassing woonunits Kerkberg Vessem 4 juli 2016 

 

6. Contacten met de Gemeente 

- Nieuwsbrieven 
- Presentatie klankbordgroep Fietsnetwerk Eersel d.d. 17-05-2016 
- Afscheid gemeentesecretaris Harrie Timmermans 7 juli 

7. Huishoudelijke zaken 

- Beleidsplan 2016-2020 
- Keukentafelgesprek 22 juni 2016 (Chris en Jan) 

  

8. Actualiteiten binnen Vessem 

- Verslag gesprek beukenhaag Basisschool Vessem 
- Via Vessem.Info Garage sail suggestie te verplaatsen naar koningsdag 
- Probleem bij eerste hulpverlening bij evenementen EHBO VKW 

9. Werkgroepen/portefeuillehouders 
- Cie. Wonen          Henk vH 

- Behoefte aan middeldure huurwoningen,  
dit zijn huurwoningen voor Mensen met een inkomen tussen de 34.000 en 43.000 euro 

- Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem      Henk S 
- Adviesorgaan toerisme (namens de DR Vessem Henk Stoop).  

Toelichting: Eventuele meeropbrengsten van de toeristenbelasting boven een bedrag van € 305.000 worden m.i.v. 2017 rechtstreeks 
aangewend ter versterking van de toeristisch-recreatieve sector. Het college stelt daartoe in overleg met belangenorganisaties een 
lijst van projecten op, inclusief prioritering, die jaarlijks wordt geactualiseerd. In dit kader wordt een adviesorgaan samengesteld wat 
deze lijst van projecten gaat opzetten en actualiseren. 

- Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers       Corine 
- Nieuwe datum plannen voor avond over dorpsondersteuner  
- KBG Eersel (slim) verbonden bijeenkomst Eersel 18 juli 

- Cie. Verkeer en Veiligheid        John 
- Project doorgaand vrachtverkeer en stand van zaken 
- Uitnodiging van Eline Swinkels: Derde klankbordgroep Fietsnetwerk Eersel 
- Informatieavond Bereikbaarheidsagenda Kempen 21 april.  

Toelichting: De Kempengemeenten hebben hun krachten gebundeld en leveren samen een bijdrage aan de invulling van de regionale 
Bereikbaarheidsagenda. Die agenda bevat de regionale bereikbaarheidsopgaven voor de komende 10 tot 15 jaar op het gebied van 
autoverkeer, transport en logistiek, openbaar vervoer en fietsverkeer. In de bereikbaarheidsagenda wordt per deelgebied maatregelen 
voorgesteld om deze opgaven aan te pakken. De Kempen is één van de deelgebieden. De agenda wordt na de zomer opgeleverd en in 
september aangeboden aan de gemeenteraden van de 21MRE gemeenten en gemeente Veghel. De agenda is de basis waarop de 
regio de komende jaren gaat samenwerken aan mobiliteit met de provincie Noord-Brabant. 

10. Vaesheimer Bode: 30-8-2016 Rita;  4-10-2016 Henk vH; 1-11-2016 Henk S; 6-12-2016 Jan 

 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting  

http://www.eersel.nl/vluchtelingen

