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Notulen Openbare Dorpsraad vergadering d.d. 10 mei 2016 

1. Opening en vaststellen agenda 
- Gerry opent om 20.00 uur de vergadering. Aan de agenda wordt onder 6 het 

beleidsplan 2016-2012 toegevoegd. 
 

2. Notulen van 8 maart 2016 worden zonder wijziging goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen, post en e-mails (ter kennisname) 
- Email met verzoek de heg te verzetten in de Servatiusstraat. Jan heeft contact gehad met Wilco van den Berg 

 (groenvoorziening gemeente Eersel) en zal in overleg met Harry Welp met een voorstel komen. 

- Nieuwsbrieven gemeente Eersel (blijven doorsturen) 
- Verslag info-bijeenkomst Knegsel 13 feb 2016 m.b.t. Eindhoven Airport. Situatie bekend, zal nauwlettend 

 gevolgd worden. 

- Toekomst kerkgebouwen in Noord-Brabant | Kennisdelingsbijeenkomst 3 juni 
- Nieuwsbrief april 2016 Kempenenergie (doorsturen) 
- Uitnodiging 'DementieDEAL With It! - Brabantse Regiodag eHealth Week - 6 juni – Breda 
- Stichting Kiemkracht Zilveren Rank 2016, jeugdprogramma’s 

- VVV-Eersel, Wandelen & Fietsen (doorsturen) 
- Klacht via Henk S. over parkeren. Advies klacht deponeren via gemeente klachten-app. 

4. Vluchtelingen in Vessem 
- www.eersel.nl/vluchtelingen 
- Verslag 29 maart informatieavond over de huisvesting van statushouders in de gemeente Eersel.  
  Dit betreft met name de huisvesting in woonunits en evt in vleugel gemeentehuis te Eersel. Inhoud identiek met verhaal 

 van Hein van der Linden tijdens de jaarvergadering in april.zie ook brief 16.06321 van de Gemeente Eersel. 

- Brabant nieuwsbrief 16-03-31mbt vluchtelingen opvang. vka 

- Crowdfunding initiatief: het vluchtelingenvraagstuk bezien vanuit de verbindende kracht van cultuur. vka 

 

5. Contacten met de Gemeente 
- Het project Fietsnetwerk Eersel op 15 april (B. de Vries) 
 Bert licht toe dat het gaat om een inventarisatie van fietspaden te verdelen in hoofdfietsroutes en 
 reacreatieve routes. Voor Vessem is het beeld vrij compleet. Toegevoegd kunnen worden als 
 hoofdfietsroute de Garshof en als recreatief aansluiting Hoogeloonsedijk op Mr. De La Courtstraat. 
 Wordt vervolgt. 

- Tweede klankbordgroep, fietsnetwerk Eersel 17 mei. Bert zal gaan namens de DR Vessem. 

- Toewijzing en overmaken 1500 euro t.b.v. speeltuig St Lambertus school. Brief 16.04722 

- Toewijzing en overmaken voorschot 4.000 euro t.b.v. inrichting sanitaire ruimte Molen 
 Jacobus. Brief  16.05655, 16.06487 

- Toewijzing 1500 euro t.b.v. het aantrekkelijker maken van de ontvangsthal/foyer van het 
 gemeenschapshuis d’n Boogerd. Nadat de aanpassingen zijn uitgevoerd kan voorzien van de 
 rekeningen de subsidie geclaimd worden tot het einde van het jaar 2016.. 

- Bijeenkomst over de bereikbaarheidsagenda van De Kempen 21 april 2016. Is niet bezocht 
 door de DR. 

- NB Jan is gevraagd door Wilco van den Berg om zitting te nemen in de klankbordgroep Biodiversiteit. 

 

6. Huishoudelijke zaken 
- Sociale bijeenkomst DR   
 Uitslagen Golfkliniek.Top 3 na verrekening handicap: René 20, Jan 19 en Cees/Heidi 18 punten. 
 Absolute slagen: Chris  35, Gerry 39 en Peer 40. Het sociale treffen van de DR Vessem met partners 
 was een succes mede door het competitie element op de golfbaan ’t Caves en het ongedwongen 
 eten en samenzijn bij Cees en Corine bij Kerces. Prima verzorgd door Corine en Rita. Nadeel 
 waren de relatief hoge kosten, maar omdat vooraf hierover geen duidelijke afspraken gemaakt zijn is 
 besloten deze volledig  op het budget van de DR Vessem te laten rusten. Dit mede omdat in 2015 er  

Datum:    10 mei 2016 
Tijd:    20:00 – 22:20 uur 
Plaats:    d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig:     Gerry Dorrestein (voorzitter en notulist); Corine Ansems; Jan van Heijst; Chris  Johnson; 
    Engelien Mijs; Rita van der Pas; John van Schendel; Henk Stoop   
Afwezig:        Henk van Herk; 

Gasten:          Bert de Vries; Ria Bernards (na 21.45 uur) 

http://www.eersel.nl/vluchtelingen
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geen sociale activiteit geweest is. Voor de toekomst dient vooraf het maximum budget vastgelegd te worden. 

- Evaluatie jaarvergadering DR 12 april 2016 
Mede gezien het thema Vluchtelingen in Vessem viel de opkomst tegen. De discussie was of een openbare 
jaarvergadering, die verplicht is op basis van de statuten in deze vorm moet doorgaan. Het kan ook simpel met alleen 
een huishoudelijk gedeelte. Op de concept-notulen van de jaarvergadering geen aanvullende opmerkingen. 

- Beleidsplan 2016-2012 
 Het beleidsplan is doorgenomen en diverse voorstellen tot aanpassing zullen verwerkt worden incl. toevoeging van het 
 DR logo op de kaft. 

- Inschrijven van Engelien en Jan als nieuwe leden via de KvK wordt uitgevoerd. 
 

  

7. Actualiteiten binnen Vessem 
- Digitale verspreiding KernKracht in Vessem. Is goed ontvangen in het dorp. 
- Werkgroep Natuur-Agrarisch:  Natuurlijk Boeren aan de Kleine Beerze 29/3 
 De activiteiten van de werkgroepen zijn afgerond en er wordt een coöperatie gevormd. Deze om de uitgifte van 
 grondcertificaten te regelen en kandidaten op te roepen voor de bewerking van de grond volgens idee van de Beerze 
 Boeren o.l.v. de coöperatie.  

- Omgevingsvergunning Vakwerkmast Vessem verleend op 30 maart 2016 
- Uitnodiging Welten in concert: van Bach tot Beatles op 21 mei Lambertuskerk 

 
8. Werkgroepen/portefeuillehouders 

- Cie. Wonen 
- Geen bijdrage i.v.m. afwezigheid voorzitter en Henk vH.     

      

- Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem       

- Beleef de Kempen, Kempenbreed? Op 19 april gesprek gehad (Gerry en Henk S) met Job Brouwers die via 
het Huis van de Brabantse Kempen als  belangrijkste project heeft het uitrollen van het project Beleef de 
Kempen. Hij was druk bezig met een rondje langs de gemeenten en het schrijven van een Plan van Aanpak. 
Tot nu toe ruim 1500 downloads. 

- Henk bericht van vandalisme in de knooppuntenroutes 
- Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers        

- Avond over dorpsondersteuner Boogerd is op 26 mei, om 20.00 uur. De avond is alleen toegankelijk voor 
genodigden. 

- Odette de Rooij contactpersoon Vessem PMB  Eersel – BTB 
- 19 april werkgroep Eerselvoorelkaar. Er is niemand van de DR Vessem bij de vergadering geweest 

- Cie. Verkeer en Veiligheid        John 
- Verslag en afspraken van overleg  over verkeerssituatie Flinkert en omstreken in Vessem. Het gaat om het 

weren van vrachtverkeer en sluipverkeer. De werkgroep zal samen met de buurtactiegroep overleg houden 
met de gemeente Eersel. 

9. Vaesheimer Bode  
 
7-6-2016 John 
5-7-2016 Gerry 

 

10. Rondvraag 
- Chris heeft Ria Bernards, die inmiddels is aangeschoven, uitgenodigd om iets over de coöperatie KempenEnergie te 

vertellen. Ria geeft toelichting op het doel van de coöperatie; n.l. de gemeente Eersel energie neutraal en het 
opwekken van duurzame energie. De coöperatie zal samen met de DR Vessem (Chris) in het najaar een 
voorlichtingsavond in Vessem organiseren. 
 

11. Sluiting 

- Gerry sluit de vergadering om 22.20 uur.  
- De volgende vergadering is op 12 juli om 20.00 uur in d’n Boogerd.  

 


