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Notulen Openbare Dorpsraad (DRV) vergadering d.d. 10 dec. 2013 

1. Opening en vaststellen agenda 
Gerry opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.  

2. Notulen van 12 november worden goedgekeurd. 

3. Mededelingen, post en e-mails (ter kennisname)      
a. Zorgacademie 25 november 2013 in Schijndel 
b. 27 november een debat over leegstand & leefbaarheid in Tilburg 
c. PMB Eersel – beleidsplan op weg naar 2015 en notulen 
d. Verslag bestuursvergadering PMB gehouden op 29-10-2013 

Voortgang voorlichtingsproject basisscholen;  
op 13 maart staat de basisschool in Vessem op het programma. 

e. Uitnodiging infoavond over inzameling afval in 2014 op 2 december;  
f. Vastgesteld bestemmingsplan Kom Vessem, 1e en 2e herziening  
g. Persoonlijk bedankje van burgemeester Anja Thijs aan Vincent i.v.m. kermis Vessem 
h. Toekomstvisie 2030 gemeente Eersel op USB-stick 

4. Contacten met de Gemeente 
a. Programmabegrotingsoverleg met Nancy Hendricks op 19 dec; punten hieruit kunnen op 27 januari 

tijdens  halfjaarlijks overleg DRV met B&W aan bod komen. Gerry, Bert, Henk vH en Mariëlle 
b. Communicatie tijdlijn met gemeente. 

Bert geeft toelichting op gevolgde procedure ten aanzien van openbare verlichting. De dorpsraad is 
van mening dat zij op elk gewenst moment advies moet kunnen uitbrengen. Een aangepast 
raadsstuk met daarin de verwerkte reacties van de dorpsraden ligt klaar, maar men aarzelt nog of 
het in de huidige gemeenteraad aan de orde zal komen of dat men (B&W) het aanhoudt voor de 
nieuwe gemeenteraad om hierover te beslissen. 

c. Burgemeestersbezoek 2014. Er is al contact geweest met de voorzitter van de fanfare. Gedacht 
wordt om ook de basisschool erbij te betrekken. De insteek is in mei/juni 2014 een dagdeel rondom 
thema jeugd; datum zo snel mogelijk doorgeven aan Mariëlle. Vincent, Gerry en Marjo bereiden dit 
voor; budget is €500,00.  

5. Huishoudelijke zaken 
Rooster van aftreden leden Dorpsraad in 2014. 
Diverse leden hebben aangegeven volgens het rooster te willen aftreden; er is dringend behoefte 
aan verversing van bestuursleden.  

6. Actualiteiten binnen Vessem 
a. D’n Boogerd gebruikersvergadering 25 november: financiële situatie blijft slecht, o.a. vanwege de 

wet op paracommercie. Het gemeenschapshuis mag dus niet concurreren met bestaande horeca 
in Vessem. De dorpsraad vindt het belangrijk dat vergaderingen die betaald worden uit 
gemeenschapsgeld in principe plaatsvinden in d’n Boogerd. 

b. Inrichting Molenplein Vessem overleg van 18 november: ideeën voor inrichting plein zijn positief 
ontvangen. Uitvoeringsdatum nog niet bekend. 
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c. Afval inzameling in 2014 en email P. Maréchal m.b.t. dit onderwerp. Vincent doet verslag van de 
informatieavond. Voor bewoners Vessem wordt op 28 januari 2014 een bijeenkomst belegd. 
Vincent regelt de verspreiding van de nieuwe gele plastic zakken voor tetra en metaalafval. 
DeAfvalApp! is gratis te downloaden http://www.deafvalapp.nl. 

d. De gevraagde blikvangers bij binnenkomst Vessem zijn nog niet geplaatst. 
e. Groenrenovaties 2013 voor Vessem; den Hofpad, Groenewoud en Molenberg wordt voor 

kennisgeving aangenomen; geen bijzondere opmerkingen  
f. Gezondheidsinitiatief project St. Lambertusschool ‘vreemd fruit’ 

Voorstel van Vincent om jeugd van Vessem buitenlands fruit te laten zien en proeven is als positief 
gezondheidsinitiatief beoordeeld. Begin januari 2014 wordt er een markt georganiseerd voor de 
schooljeugd; een gemeentelijke subsidie en sponsorgeld van C1000 zijn toegezegd. 

g. Standpunt Groen Vessem i.v.m. intensieve veehouderij 
De dorpsraad heeft de brief voor kennisgeving aangenomen en erkent dat er een probleem ligt.  
Ps. Kort na de vergadering is gemeld dat er op korte termijn in januari een gesprek zal plaats vinden tussen de betrokken 
partijen o.l.v. weth van Hooff. 
 

7. Werkgroepen/portefeuillehouders/voortgang DOP 
a. Cie. Wonen; geen bijzonderheden te melden.  

b. Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem 
− Plan voor nominatie “wandelgemeente 2014” is ingediend. Er verschijnt een nieuwe kaart met 

alle wandelroutes en points of interest. Kleine kaarten met “de ommetjes” per kern zijn klaar. 
De kaarten moeten zelf ingekocht worden. Mogelijk kan dit uit de DOP-gelden betaald worden. 

− Het informatiebord bij de kerk moet ge-update worden; een “wissellijst” constructie maakt 
toekomstige aanpassingen mogelijk. 

− Erfgoed Wiki is in ontwikkeling; 13 objecten in Vessem zijn in kaart gebracht. 
− Het ligt in de planning dat de bruggetjes nog vóór de Kerst (2013) geleverd worden. 

c. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers 
− Sociale kaart Vessem wordt opgesteld door Vincent en Erica. Inventarisatie is volop aan de 

gang. Bedoeling is om alle partijen en initiatieven rondom zorg in Vessem in kaart te brengen. 
Een zogenaamde “Antennegroep” kan uitkomst bieden. Gemeente (M. Blanken) kan cursus 
aanbieden. Steensel heeft al ervaring. 

− De KBO Noord Brabant wil een pilot starten in de regio voor een tablet project. Alle 
zorgaanbieders zouden dan onder 1 koepel (community) komen. Henk S is hier nauw bij 
betrokken. 

d. Cie. Verkeer en Veiligheid 
− Parkeerbeleidsplan 11 dec. inloopbijeenkomst gemeente Eersel; voor kennisname 

aangenomen. 
− Voetgangersoversteek J. Smuldersstraat, aansluiting Flinkert/Mr. de la Courtstraat: een 

zebrabad is gerealiseerd, maar de verkeersborden ontbreken nog. 
− Verzoek om evenementenbord tegenover Kapelletje Vessem ter verplaatsen wegens slecht 

zicht; Mariëlle zal de verkeersdeskundige informeren over advies werkgroep V&V om het bord 
te verplaatsen (Jan Smuldersstraat tussen huisnr 39 en 41). 

8. Vaesheimer Bode. 
- 2013-09 column: deadline VB = 10 dec. bijdrage van Matty 
- 2014-01 column: deadline VB = 28 jan. bijdrage van Gerry 

9. Rondvraag 

- De dorpsraad stelt voor om de route van de buurtbus te vermelden in elke Vaesheimer Bode (Bert 
gaat proberen een zeer compacte versie te maken). 

- In de toekomst zal de weg tussen Duizel en Vessem overal 60km limiet krijgen, waardoor de 
verwarring weg is en dit minder dodelijke ongelukken geeft. 

- Er is nog geen nieuws over glasvezel. Men verwacht in januari de inventarisatie van de 
vraagbundeling. 

10. Sluiting 
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Om 22.15 sluit de vergadering. 
 

 
Volgende openbare DRV vergadering is op dinsdag 14 januari 2014 


