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NOTULEN Openbare Jaarvergadering 
van Dorpsraad Vessem (DRV) d.d. 12 april 2016 

 
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 2015 

De notulen van 21 april 2015 worden kort doorgenomen en akkoord bevonden. Zij zijn na te lezen op 
Vessem.Info 

 
5. Financieel verslag 

De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaarverslag over 2015. Het eindsaldo op 31 
dec. is €4.073,38. Het exploitatieoverschot is  €713. In feite waren er nog 3 posten die nog onder 2015 
vallen waardoor het werkelijke overschot €471 bedraagt. Het resterend DOP budget per 31 december 
2014 aanwezig was €8.114,10 en dit heeft in 2015 een bestemming gekregen t.b.v. de Molen 
Jacobus, de basisschool st Lambertus en het gemeenschapshuis d’n Boogerd. Voor 2016 werd een 
sluitende begroting gepresenteerd voor €1.950, het volledige bedrag dat door de gemeente Eersel 
voor het functioneren van de DR Vessem beschikbaar wordt gesteld. 

 
6. Kascontrole commissie 

De heren Bert de Vries en Ab Coomans hebben de kascontrole over 2015 uitgevoerd en zijn akkoord 
met het financiële jaaroverzicht van de Dorpsraad. Zij gaan akkoord met de begroting. 
Dhr. Bert de Vries treedt volgens rooster af en er moet nog gezocht worden naar een opvolger omdat 
er in de vergadering niemand zich aanmeldde. 

 
7. Samenstelling Dorpsraad Vessem 

De Dorpsraad bestaat uit 9 leden. De volgens rooster aftredende leden Rene Swaanen en Vincent de 
Lepper zijn op basis van de statuten niet meer herkiesbaar omdat zij 3 maal een periode van 3 jaar 
erop hebben zitten.  
De DR Vessem is erg blij met de nieuwe leden mw. Engelien Mijs (erg actief in de toneelvereniging)  
en dhr.Jan van Heijst. De laatste is voorgedragen door het bestuur van het Gilde Lambertus en hij zal 
ook ConBrio vertegenwoordigen.  

Secretariaat a.i. 
 

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

 
Notulen DRV Jaarvergadering 
  
 

Datum: 12 april 2016 
Tijd: 20:00 – 22:30 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig: dhr. Gerry Dorrestein (voorzitter); dhr. John van Schendel (penningmeester), mw. 

Corine Ansems; dhr. Henk Stoop; dhr. René Swaanen; mw. Rita van der Pas; dhr. 
Vincent de Lepper; dhr. Henk van Herk; dhr. Chris Johnson; mw Engelien Mijs; Jan 
van Heijst.  

Afgemeld:  
Gasten: dhr. Jeroen Weekers (gemeente Eersel); dhr. Theo Hendriks en dhr Roy de Beijer 

(gemeente Eersel); dhr. Bert de Vries (kascontrole); dhr. Ab Coomans (kascontrole) 
en ca. 20 anderen 

http://www.vessem.info/
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De voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun inzet en benadrukt het feit dat er dringend behoefte 
is aan een nieuwe secretaris. 
 
De DR functioneert met werkgroepen. Hiervan zijn er 4 permanente werkgroepen: 
Verkeer & Veiligheid: vz Ab Coomans, DRV John van Schendel 
Zorg, Welzijn, Vrijwilligerswerk: DRV vz Corine  Ansems, DRV Chris Johnson 
Wonen: vz René Swaanen, DRV Henk van Herk 
Recreatie, Toerisme & Uitstraling Vessem: DRV vz Henk Stoop 
 
Er is één ad hok werkgroep: Vessem Kermis met als vz Vincent de Lepper i.s.m. Willen-Pieter Henst. 
 

8. Wg. Recreatie en Toerisme                 Henk Stoop 
Belangrijkste thema’s: 

 Round up  Beleef De Kempen 

 Situatie rond de Wandel Ommetjes m.n. afspraken m.b.t. onderhoud 

 Motorcross beleid 

 Uitbreiding fiets knooppunten 

 Beerze boeren en Dorp aan de Beerze  
 

9. Wg. Wonen en Glasvezel in Vessem, korte update    Rene Swaanen 
Hierin werd kort ingegaan op de verschillende bouwprojecten die er in 2015 in Vessem gerealiseerd 
zijn. Ook mogelijke toekomstige plekken werden genoemd. 
Glasvezel is Vessem in inmiddels een fait in de kern. In het buitengebied wordt glasvezel in de 
komende periode gerealiseerd of via Eersel Verbonden oen/of via Kempenglas 

 
10. Wg. Zorg in Vessem         Corine Ansems 

Belangrijkste thema’s waren: 

 Zorgmarkt 2015  

 Gemeente Eersel 

 Dorpsondersteuner 

 Aandachtspunten voor komend jaar 
 

11. Wg. Verkeer en Veiligheid              Ab Coomans 
Samenstelling:  Ab Coomans(vz), Cees Lepelaars, Jan van Spreuwel, Bert de Vries en John van 
Schendel   
Belangrijkste punten en acties in 2015: 

 Acties naar aanleiding van klachten/verzoeken 

 Parkeerprobleem Leeuwerik 

 Verkeerssituatie basisschool 

 Verharding verlengde Flinkert 

 Sluipverkeer Flinkert 
 

Projecten gemeente Eersel 
1. Invoeren 30/60Km zones 

a. bebording aanpassen/verminderen 
b. wegmarkeringen aanpassen 
c. gelijkwaardige kruisingen binnen 30Km zones 
d. WG vraagt plaatsing borden “verkeer van rechts voorrang” 

 2. Doorgaand vrachtverkeer terugdringen/weren 
a. knelpunten benoemen 
b. alternatieve routes 
c. verkeerstellingen (% zwaar verkeer) 
d. tellingen/loop verkeersstromen 

 3. Inventarisatie fietsroutenetwerk 
a. Hoofdroutes (woon-werk, school) 
b. Recreatieve routes 
c. Ontbrekende fietspaden 
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12. Update Vessem, het dorp aan de beek       Theo Hendriks 
Dhr Hendriks gaf aan dat de planning wat trager loopt dan oorspronkelijk gehoopt. Dit heeft vooral te 
maken met herberekeningen i.v.m. de waterhuishouding, nu meer grond dan oorspronkelijk bedoeld in 
gebruik zal blijven als landbouwgrond. Vanwege het vele extra werk is er vanuit de provincie dhr Roy 
de Beijer bij de gemeente Eersel gedetacheerd. Hij verwacht in mei-juni dat een overleg met 
aanwonenden en andere belangstellenden in Vessem zal plaatsvinden. 
Op dit moment moet het plan van aanpak nog worden vastgesteld. Gezien het feit dat het huidige 
college demissionair is zal de vaststelling pas plaatsvinden nadat het nieuwe college is geïnstalleerd. 

 
13. Rondvraag 
 Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
 
14. Pauze 
 Van ongeveer 21.15-21.30 uur. 
 
15. Thema: Vergunninghouders (Vluchtelingenopvang) in Vessem (Eersel) 

 
Na de pauze vertelde gemeentelijk projectleider Hein van der Linden over het onderwerp 
vergunninghouders, in de volksmond vaak nog vluchtelingen genoemd, in de gemeente Eersel. Hij 
heeft uitgelegd hoe huisvesting voor deze nieuwe bewoners gevonden wordt, hoe belangrijk een 
goede integratie is en hoe u daar in kunt bijdragen.  
Bij de discussie kwam voor de zorg naar voren dat er sprake lijkt te zijn van snelle overhaaste korte 
termijn acties. Dit terwijl we weten dat er nog jaren een beroep op ons gedaan gaat worden m.b.t. 
vluchtelingen. Ook werd er meer aandacht gevraagd voor een actievere aanpak van de integratie. 

 
16. Sluiting vergadering 

De vergadering werd met dank aan allen rond 22.15 uur gesloten, waarna van de gelegenheid tot 
napraten onder genot van een drankje in de foyer enthousiast gebruik gemaakt werd.. 
 


