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NOTULEN Openbare Jaarvergadering 
van Dorpsraad Vessem (DRV) d.d. 21 april 2015 

 
1. Opening 

Voorzitter Gerry Dorrestein opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
 

2. De Agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
De dorpsraad deelt 2 consumptiemunten per persoon uit voor een drankje. Koffie en thee zijn gratis. 
De aanwezigen kunnen de informatie meelezen via het projectiescherm. Op www.vessem.info zal de 
informatie gepubliceerd worden. Via de aanwezige formulieren kan men zich opgeven voor de 
emailservice van de Dorpsraad. 

 
4. Notulen jaarvergadering 2014 

De notulen van 8 april 2014 worden kort doorgenomen en akkoord bevonden. Zij zijn na te lezen op 
Vessem.Info 

 
5. Financieel verslag 

De voorzitter geeft een toelichting op het financiële jaarverslag over 2014 omdat de penningmeester 
John van Schendel met goede reden afwezig is. Het eindsaldo op 31 dec. is €3.360,40. Het 
exploitatietekort is €290,00. Resterend DOP budget per 31 december is €8.114,10.  

 
6. Kascontrole commissie 

De heren Toon van Helvoort en Bert de Vries hebben de kascontrole over 2014 uitgevoerd en zijn 
akkoord met het financiële jaaroverzicht van de Dorpsraad. 
Dhr. Toon van Helvoort  treedt volgens rooster af en Ab Coomans wordt gevraagd  zijn plaats in te 
nemen. 
Zij gaan akkoord met de begroting. 

 
7. Samenstelling Dorpsraad Vessem 

De Dorpsraad bestaat uit 9 leden. De volgens rooster aftredende leden Henk van Herk en Henk Stoop 
(vicevoorzitter) stellen zich herkiesbaar en worden unaniem herkozen voor 3 jaar.  
Dhr Chris Johnson treedt aan als nieuw lid en zal zich vooral toeleggen op zorg (samen met Corine 
Ansems) en buitendorpse activiteiten. 
De voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun inzet en benadrukt het feit dat er dringend behoefte 
is aan een nieuwe secretaris. 
 
 
 
 

Secretariaat a.i. 
 

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

 
Notulen DRV Jaarvergadering 
  
 

Datum: 21 april 2015 
Tijd: 20:00 – 22:30 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig: dhr. Gerry Dorrestein (voorzitter); dhr. John van Schendel (penningmeester, na de 

pauze); mw. Corine Ansems; dhr. Henk Stoop; dhr. René Swaanen; mw. Rita van der 
Pas; dhr. Vincent de Lepper; dhr. Henk van Herk; Chris Johnson.  

Afgemeld:  
Gasten: mw. Mariëlle Voermans (gemeente Eersel); dhr. Theo Hendriks (gemeente Eersel); 

dhr. Eric Schellekens (Waterschap); dhr. Toon van Helvoort (kascontrole) en ca. 40 
anderen 

http://www.vessem.info/
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De samenstelling en taakverdeling in de dorpsraad is als volgt: 
Algemeen bestuur Dorpsraad Vessem (9 leden) 
Dagelijks Bestuur 

 Gerry Dorrestein, voorzitter en PR 

 vacature, secretaris 

 John van Schendel, penningmeester 
 
Overige leden  met aandachtsveld 

Corine Ansems, zorg en welzijn 

Henk van Herk, wonen 

Chris Johnson, zorg en buitendorpse activiteiten 

Vincent de Lepper, Vessemse activiteiten 

Rita van der Pas, ondernemers en middenstand 

Henk Stoop (vz), recreatie en toerisme en website 

René Swaanen, wonen 

Werkgroepen Dorpsraad Vessem 

 Verkeer & Veiligheid: (vz Ab Coomans) (John van Schendel) 
 Zorg, Welzijn, Vrijwilligerswerk:  (vz Corine  Ansems) 
 Wonen: (vz René Swaanen) 
 Recreatie, Toerisme & Uitstraling Vessem: (vz Henk Stoop) 

 
8. Glasvezel in Vessem 

René Swaanen geeft een kort overzicht van de stand van zaken. De gemeente heeft gekozen voor 
het commerciële model en Reggefiber ingeschakeld. Met de aanleg van glasvezel in de kern van 
Vessem is inmiddels begonnen en de verwachting is dat in het voorjaar 2015 de eerste aansluitingen 
geactiveerd zullen worden. De Dorpsraad Vessem blijft zich sterk maken voor aanleg van glasvezel in 
het buitengebied van Vessem, evt i.s.m. Kempenglas.  
Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Eersel: http://eerselverbonden.nl 
 

9. Zorg in Vessem 
Corine Ansems geeft aan dat zij samen met Chris en Erica Vaarkamp als werkgroep zorg, welzijn en 
vrijwilligerswerk het afgelopen jaar actief geweest zijn om met verschillende verenigingen en 
stakeholders binnen de zorg de behoefte aan zorg  binnen Vessem te inventariseren. Punten die aan 
de orde kwamen zijn: behoefte vaststellen, wat is er nodig; als het mogelijk is één afgebakende taak 
formuleren; frequentie en tijd vaststellen; eventueel meerdere vrijwilligers zoeken om taak uit te 
voeren. 
Dit geeft ertoe geleid dat er op 18 juni een avond georganiseerd gaat worden met vele verschillende 
deelnemers w.o. de gemeente Eersel, het GOW, “zorgaanbieders”, diverse verenigingen en de 
bewoners van Vessem als (potentiele) zorgvragers. 
 

10. Eerselvoorelkaar.nl:  
De gemeente Eersel heeft in samenwerking met het GOW Welzijnswerk het initiatief genomen om de 
website op te starten. Mariëlle Voermans, als coördinator van dit project, licht dit initiatief toe. 
Het is een nieuwe website waarin vraag naar hulp en zorg, en aanbod van hulp en zorg samenkomt.  
De website is laagdrempelig, veilig en een eenvoudig hulpmiddel om elkaar te vinden. Het is een soort 
Marktplaats, maar dan voor hulp, klusjes en zorg. Het vervangt vacaturebank Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Eersel. De website is vooral gericht op vrijwilligerswerk, maar ook vraag naar en 
aanbod van betaalde hulp is welkom.  
Voor meer informatie ga naar www.eerselvoorelkaar.nl 

 

11. Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
12. Pauze 
 
13. Thema van de avond: “Levende Beerze leeft, bruist en werkt” (Vessem, het dorp aan de beek) 

Gastsprekers: Theo Hendriks (gemeente Eersel) en Eric Schellekens (Waterschap) 

http://eerselverbonden.nl/
http://www.eerselvoorelkaar.nl/
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Wie woont in de Brabantse Kempen en Vessem in het bijzonder, is een geluksvogel. Je vindt er rust 
en ruimte, gezellige en actieve dorpen én natuur om de hoek. Met werkgelegenheid in de Brainport-
regio en ondernemers die in de Kempen hun brood verdienen. Dat wil de generatie na ons ook: Een 
gezonde omgeving waar het goed wonen, leven en werken is. Dat gaat niet vanzelf. Onder de naam 
‘Levende Beerze leeft, bruist en werkt’, krijgt het gebied rond de Kleine Beerze daarom de komende 
jaren extra aandacht in diverse plannen.  
De projectleider Theo Hendriks van de gemeente Eersel en Eric Schellekens van het Waterschap 
lichten de plannen toe. In het bijzonder brengt hij het project ‘dorp aan de beek’ onder de aandacht. 
Het project ‘dorp aan de beek’ heeft als doel de relatie tussen dorp en beek te versterken op een 
manier die goed is voor een natuurlijke beek en een mooi beekdal landschap. Een landschap waar 
kinderen kunnen spelen, recreatie een kans krijgt en waar kleinschalige agrarische activiteiten 
mogelijk zijn. Het ontwerp voor het project ‘dorp aan de beek’ willen we samen met de inwoners van 
Vessem verder uitwerken.  
De heer Hendriks zegt toe dat op korte termijn aanwonenden en andere belangstellenden uitgenodigd 
zullen worden tot het vormen van een klankbordgroep. 

 
 

14. Sluiting vergadering (om 22.30 uur) waarna gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. 


