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Notulen Openbare Dorpsraad Vergadering (DRV)  d.d. 14 jan. 2014 

1. Opening en vaststellen agenda 
Gerry opent de vergadering met voor iedereen de beste wensen voor 2014 en heet alle aanwezigen 
welkom. De voorzitter  wil graag de vergadering houden volgens de derde versie van de agenda. De 
verschillen met de tweede versie worden medegedeeld. De vergadering gaat hiermede akkoord. De 
voorzitter zal er zorg voor dragen dat de “agenda derde versie” per mail zal worden nagestuurd. 

2. Notulen van 10 december 2013 worden, incl. de toegevoegde opmerking bij agendapunt 6g, 
goedgekeurd. 

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

De vergadering neemt kennis van de hieronder vermelde onderwerpen 
a.  VKKNB: werkplan 2014 en Kleine Kernen Krant nr. 4 (december) 
b. Symposium Zet: #MFA2025: Een succesvol buurthuis, op 20 febr. 2014 in Kruisland 
c. Nieuwe dienstregelingen OV uitgebracht die gelden vanaf 15 december 2013 
d. Fijne Feestdagen van PMB 
e. Buurtactiepakket 30 km zone bestellen voor 10 januari 
f. Jaarverslag d’n Boogerd 2012 voor gebruikers  
g. Nieuwsbrief december Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel  
h. Magazine Zelfbeheer in de Kempen 
i. Concept (beeld)kwaliteitsplan deel 2, 06-02 > commissie, 27-02 > GR 
j. Open politiek café ontwikkelingen in het buitengebied 22 januari Venco Campus.   
 
De voorzitter memoreert dat “stukken” onder dit agendapunt alleen digitaal verspreid zullen blijven 
worden.  Alleen als een bepaald onderwerp een verdere rol gaat spelen, zal geprobeerd worden om van 
dit onderwerp gedrukte versies te verkrijgen. 
Mevr. Madeleine Velthuizen van steunpunt “Vrijwilligerswerk (zie 3g.) vraagt voor de volgende 
vergadering 15 minuten tijd van de vergadering voor het geven van een toelichting. Vergadering wil 
graag aan haar wens voldoen. Zorgen voor agendapunt Gerry/Marjo. 

4. Contacten met de Gemeente 

a. Halfjaarlijks overleg 

Voorzitter deelt conceptagenda uit met betrekking tot het aankomende halfjaarlijkse overleg met 
B&W van 27 januari aanstaande  en merkt op dat hij het verslag van het vorige  overleg van 19 
maart 2013 op korte termijn aan alle leden per mail  zal toesturen. De onderwerpen onder het 
agendapunt inhoudelijke afstemming zijn ontstaan in het  afgesproken 
“Programmabegrotingsoverleg” zoals weergegeven in agendapunt 4.a van de vorige vergadering. 
Leidraad in de discussie was het nagaan van welke aspecten in de programmabegroting voor 
2013/2014 betrekking hebben op de leefbaarheid van Vessem. 
Hoofddoel van deze gekozen agenda is om te proberen een inhoudelijke discussie te voeren op 
hoofdlijnen over onderwerpen naar de toekomst. De onderwerpen uit de programmabespreking 
worden zoveel mogelijk  op ambtenaren nivo behandeld. Dit laat onverlet dat daar waar 
operationele punten (uit het verleden) naar voren komen die echt een vraagstelling aan B&W 

Secretariaat 
Marjo van Dam 
Molenberg 12, 5512 BE VESSEM 
Tel. 0497-594019 / 06-42094420 
dorpsraad@vessem.info 
 
Notulen DRV 
  
 

Datum: 14 januari 2014 
Tijd: 20:00 – 22:05 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig: Gerry Dorrestein (voorzitter); Bert de Vries(notulist); Henk Stoop; Matty Zigenhorn; Henk 

van Herk; Rita van der Pas; Vincent de Lepper; René Swaanen: Nelleke Hennemann 
Afgemeld: Marjo van Dam: Mariëlle Voermans  
Gasten: dhr. Ad Adriaans (correspondent ED 



 

NotulenDRV2014-01-14def.doc/BdV/febr.  2 / 4 

noodzaken deze punten natuurlijk wel besproken moeten kunnen worden. 
Het programmabegrotings-overzicht  met daarin aangegeven wat in het betreffende overleg is 
afgesproken zal door de voorzitter aan alle leden worden verstrekt.  Gerry. 
Op een vraag in de vergadering of ook B&W zich voldoende zal voorbereiden over de twee punten 
van agendapunt 4 antwoordde de voorzitter dat dit duidelijk het geval zal zijn. 
Verder is nog afgesproken dat elk lid tot de 26ste van deze maand nog zijn of haar reactie(s) kan 
geven als het verslag van de vergadering van 19 -03-2013 hem/haar daar aanleiding toe geeft. 

b. Komend Burgemeestersbezoek 
- De school gaat akkoord met de aan haar gedane voorstellen. (Vincent) 
- Jeugdorkest van de fanfare gaat ook komen (Gerry) 
- Conclusie is ook dat dan het bezoek in de namiddag moet gaan plaats vinden. 
Blijft nog over dat nog een datum moet worden vastgesteld en dat er nog verder moet worden 
nagedacht over de “versiering” tijdens het bezoek. Marjo Gerry en Vincent 
 

c. Actie op vaststellen APV Eersel door Leefbaarheidsgroep Kern Eersel 
Het betreft een e-mail  van dhr. J van Uffelen,  voorzitter Leefbaarheidsgroep Eersel, met 
betrekking tot gemaakte afspraken aangaand de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 voor de 
Gemeente Eersel. 
De vergadering is het met de strekking van de e-mail eens.  
Het is niet bevorderend voor het participatie-model dat voorstellen, die na zorgvuldig overleg met 
inbreng van betrokkenen tot stand gekomen zijn, door  amendementen ingediend  tijdens de 
behandeling in de gemeenteraad onderuitgehaald worden. Het zou beter zijn dat dan de stemming 
uitgesteld wordt  gezien de aard en consequenties van de amendementen en het stuk 
terugverwezen wordt voor een nieuwe discussieronde. 
Voorzitter zal Leefbaarheidsgroep Eersel op de hoogte brengen van onze gedeelde zorg over deze 
gang van zaken. Gerry 

5. Huishoudelijke zaken 

a. Rooster van afreden 

Voorzitter spreekt nogmaals zijn zorg uit over het feit dat Marjo, Matty en Bert vanaf de komende 
jaarvergadering  definitief zullen terug treden uit de Dorpsraad. Voorzitter vraagt aan allen om 
serieus na te denken over mogelijke nieuwe kandidaten voor het lidmaatschap van de Dorpsraad. 
Staande de vergadering krijgt de voorzitter al (4) namen van mogelijke kandidaten aangereikt. Hij 
zal persoonlijk contact met genoemde personen opnemen. Gerry 
Ook wordt door de vergadering  gevraagd om de zwaarte van het secretariaatswerk te 
onderzoeken. 

b. Financieel Overzicht 

Het door Matty ingediende financieel overzicht 2013 wordt, met alle complimenten, goedgekeurd. 
De  kascommissie moet nog wel haar goedkeuring geven.  Vaststelling kan dan voor  de 
jaarvergadering  plaats vinden. 
In het al eerder genoemde programmabegrotingsoverleg is ook afgesproken dat vanuit de 
Gemeente (Nancy) geprobeerd gaat worden om, ingaande 2015, begrote gelden ten behoeve van 
activiteiten van  dorpsraden en leeftijdsgroepen die niet volledig werden  gebruikt voor het beoogde 
doel (Bijv. resterende DOP tegoeden in Vessem) blijvend gereserveerd gaan worden om dan pas 
aan te wenden als een leefbaarheidsgroep of dorpsraad daar in de toekomst een verantwoord 
beroep op doet. 
  

6. Actualiteiten binnen Vessem 
 

a. Afval inzameling in 2014 
De voorzitter vraagt aandacht voor de informatiebijeenkomst van aanstaande 28 januari in d’n 
Boogerd met betrekking tot de nieuwe opzet van de afvalverwerking. 
Er zal een verzoek aan de gemeente uitgaan om in de toekomst toch een papieren afvalkalender 
te blijven verstrekken. Dit in afwijking van de 100% digitale voornemens met betrekking tot 
verspreiding van deze kalender. Gerry. 
Er zal nog een “flash” uitgaan met betrekking tot de bijeenkomst van de 28ste.Gerry. 
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b. Het jaarverslag 2012 van d’n Boogerd 
  wordt ter kennisname aangenomen. 

 
c. Voorstel enquête n.a.v. Magazine Zelfbeheer in de Kempen  

Het magazine “Zelfbeheer de Kempen” roept de volgende vragen op waarop  de dorpsraad moet 
proberen een antwoord te vinden: 
- Ligt hier een nieuwe rol voor de Dorpsraad weggelegd? 
- Is dit iets waar de dorpsraad in de toekomst mee op pad kan gaan? 
- Geeft dit aanleiding om met een enquête de bewoners van Vessem te benaderen? 
- Is te overwegen om van dit onderwerp een thema te maken in de aanstaande jaarvergadering? 
Een eerste reactie op deze vragen zal voorbereid worden door: Nelleke, Gerry en Bert. 

 

7. Werkgroepen/portefeuillehouders/voortgang DOP 
a. Cie. Wonen  

Het voorstel van B&W om het bouwproject “van Rooy/van Riet” (35 diverse woningen) op de 
prioriteitenlijst te plaatsen, stemt tot grote tevredenheid. 
René heeft een vraag bij de gemeente achtergelaten  wat de betekenis en reikwijdte  is van het 
plan “Woonservice Soetens” 

b. Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem 

Activiteiten tot realiseren van Eersel wandelgemeente stagneren op dit moment een beetje. In zijn 
algemeenheid wordt een teleurstelling uitgesproken richting de rol van de VVV in het geheel. 

Met betrekking tot project “Beleef de Kempen” gaat Nelleke 15-01-2014 om 10.00 uur, in plaats 
van Gerry, naar een presentatie van dhr. Van de Vliert  in het gemeentehuis.  
 

c. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers 

Fruitmarkt op school is voor volgende week geregeld door Vincent. 

Verder even geen nieuws 

d. Cie. Verkeer en Veiligheid 

Van Buurtactiepakket 30 km. zijn 100 sets besteld. Hoe verder moet nog uitgewerkt worden binnen 
de werkgroep. 

8. Vaesheimer Bode. 

− 2014-01 column deadline VB= 28 jan    Gerry 
− 2014-02 column deadline VB ???   Marjo 

9. Rondvraag 

Henk van Herk 
Heeft Mevr. Zeelenberg nog een gedeelte van haar kosten met betrekking tot hulp aan zwerfkatten door 
de Gemeente vergoed gekregen.  Zover kon worden vastgesteld moet het antwoord “ja” zijn. Over de 
voortgang met betrekking tot de vraag of er door de Gemeente vorderingen worden gemaakt met het 
zwerfkatten project was geen nieuws te melden. 

Henk Stoop 
Stelt de nieuwe situatie met betrekking tot de afwikkeling van het vliegverkeer aan de orde. Na enige 
discussie wordt het standpunt ingenomen dat wij niet actief zullen handelen en het voorlopig voldoende 
vinden om, zoals afgesproken bij de bespreking van de programmabegroting, door de Gemeente 
geïnformeerd te worden.  

Nelleke Hennemann 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de “Informele Bijeenkomst”. Gevolg van deze vraag is dat 
Rita van der Pas en Henk Stoop de draad van de voorbereiding weer oppakken. 
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10. Sluiting 

Om 22.05 sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen “wel thuis”.. 
 

 
Volgende openbare DRV vergadering is op dinsdag 11 februari 2014 


