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Notulen Openbare Dorpsraad Vergadering(DRV)  d.d. 11 februari 2014 

Opening en vaststellen agenda 
Gerry opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

1. Notulen van 14 januari 2014 worden goedgekeurd. 

2. Mededelingen, post en e-mails (ter kennisname) 
De binnengekomen post en e-mails worden voor kennisgeving aangenomen. Zie agenda van deze 
vergadering. 

3. Madeleine Velthuizen, coördinator steunpunt vrijwilligerswerk/maatschappelijke stages geeft een 
presentatie van het Steunpunt en de mogelijkheden die zij kan bieden. Zij attendeert op de ‘Subsidie 
scholing vrijwilligers’ en de nieuwe ‘Subsidie gezondheidsinitiatieven’ van €250,00 euro voor 
initiatieven die aan hun criteria voldoen. (o.a. Project “Vreemd Fruit” in Vessem). Zie ook 
http://www.eersel.nl/vrijwilligerswerkeersel/ 

4. Contacten met de Gemeente 
a. Evaluatie halfjaarlijks overleg DRV met B&W d.d. 27 jan. 2014; de Burgemeester en 

Wethouders konden geen duidelijkheid geven over te verwachten wijzigingen en bezuinigingen 
en de effecten voor Vessem; de dorpsraad weet dus nog niet op welke punten zij kan 
inspringen. Er werd veel nadruk gelegd op ideeën van onderop. De vergaderfrequentie wordt 
lager. 

b. Overzicht projecten en beleid Programmabegroting 2014; deze lijst vermeldt de rol van de 
dorpsraad ten aan zien van onderwerpen uit de programmabegroting; primair adviseren of 
geïnformeerd worden. 

c. Burgemeestersbezoek. Burgemeester en wethouders komen op dinsdagmiddag 27 mei 2014 
naar de St. Lambertusschool met als thema muziekonderwijs. De invulling van het programma 
wordt nog uitgewerkt wordt. (Gerry, Vincent, Marjo) 

5. Huishoudelijke zaken 
a. Werving nieuwe leden Dorpsraad: er zijn gesprekken gaande, maar het is fijn als er meer 

kandidaten gevonden worden; met name verjonging zou goed zijn. 
b. De datum voor de Openbare Jaarvergadering is in verband met de benodigde 

voorbereidingstijd vastgesteld op 8 april 2014. Het thema van de avond zal zijn: Vessem meer 
in eigen handen? De sprekers worden uitgenodigd. (Gerry, Marjo)  

6. Actualiteiten binnen Vessem 
a. Afval inzameling 2014: Inwonersbijeenkomst d.d. 28 februari; Bert geeft een samenvatting en 

zal deelnemen in een klankbordgroep hiervoor. 
b. Aanleg parkeerplaatsen Putterstraat (mail M. de Beijer) en project Putterstraat; dit was een 

participatieproject van de DRV met de gemeente in het voortraject; de dorpsraad kan achteraf 
weinig doen, want de beslissing ligt bij de gemeente; Gerry stuurt een reactie naar aanleiding 
van een email van P. van Lith hierover. 

c. Glasvezel klankbordgroep Eersel Verbonden; René, Henk S en Gerry bezoeken 
informatiebijeenkomst over glasvezel. 

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

Datum: 11 februari 2014 
Tijd: 20:00 – 22:25 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig: Gerry Dorrestein (voorzitter); Marjo van Dam (notulist);  Bert de Vries; Henk Stoop; Matty 

Zigenhorn; Henk van Herk; Rita van der Pas; René Swaanen; Nelleke Hennemann 
Afgemeld: Vincent de Lepper; Mariëlle Voermans (gemeente Eersel) 
Gasten: mw. Madeleine Velthuizen (Steunpunt Vrijwilligers Eersel) tot 20.30 uur; dhr. Sander Cox 

(correspondent ED); mw. Corine Ansems 
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d. Ondergrondse glascontainer bij C1000 wordt, volgens de laatste toezeggingen,  op korte termijn 
geplaatst. 

e. Zwerfkattenprobleem; er wordt gewerkt aan een oplossing i.s.m. de dierenbescherming. 
f. Onderhoud openbare zandpaden; sommige paden zijn onbegaanbaar. Bert zal reactie schrijven 

naar gemeente. 
g. Speeltuinen in Vessem; de meeste wensen uit het Speelplan zijn gerealiseerd. Er is nog geld  

beschikbaar. Nelleke en Vincent hebben een herziende versie uitgegeven en nieuwe projecten 
zijn ingediend. Nelleke zal aan de gemeente adviseren over nieuwe kandidaten voor het 
speelplan.   

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

− Overeenkomst grondexploitatie Startersvereniging Flinkert 3 is bereikt. 
− Postels Huufke is in de Raad geweest en wordt verder uitgewerkt. 

b. Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem 
− de Romeinse bruggetjes zijn eindelijk aangelegd en geven een snelle toegang naar de 

Ellenbroek en Lantsie vanuit het dorp. 
− Project Eersel Wandelgemeente Nederland 2014 is aangemeld. Nu afwachten of Eersel 

genomineerd wordt.  
− Beleef de Kempen, Pilot Vessem. Er zijn 5 wandelroutes met verschillende thema’s. Via 

een App kun je extra achtergrondinformatie verkrijgen. Digitale ondersteuning, foto’s en 
verhalen zijn gemaakt. Projectleider Jack van de Vliert zal tijdens de jaarvergadering van 
de Dorpsraad hierover vertellen. 

− Verslag 1e bijeenkomst “Langs de Beerze beleef je het” d.d. 19 dec. 2013. Op 19 februari 
aanstaande presenteren de initiatiefnemers (VKK NB) op een openbare vergadering van 
de DR Hoogeloon. Bert, Gerry, Nelleke en Henk S gaan hier naar toe. 

− Erfgoed Geowiki: op Vessem.Info is deze informatie over interessante punten in Vessem 
nu verkrijgbaar. De Heemkundekring gaat ook een boekje hierover uitgeven. 

c. Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers 
− Project “Vreemd Fruit” is een succes. Leerlingen van de basisschool maakten tijdens een 

markt kennis met exotisch fruit. De toegekende subsidie van het Steunpunt Vrijwilligers 
was zeer welkom. 

− Nieuwe dienstregeling buurtbus is huis-aan-huis verspreid en op Vessem.Info 
gepubliceerd; onduidelijk is hoe de gegevens up-to-date blijven. Marjo zal dienstregeling in 
informatiekast hangen. 

− Concept Meerjarig Beleidskader Jeugdhulp in de Kempen; In 2015 worden taken 
overgeheveld van overheid naar gemeenten. Op dit moment is het nog onduidelijk wat dit 
voor consequenties heeft voor Vessem en waar eventuele problemen gaan ontstaan, die 
een inspanning van de Dorpsraad vragen. 

d. Cie. Verkeer en Veiligheid 
− Aangepast Beleidsplan Openbare Verlichting in gemeenteraad is aangenomen; de 

adviezen van de commissie Verkeer en Veiligheid zijn in dit plan zoveel mogelijk 
meegenomen.  

− Buurtactiepakket 30 km zone is besteld. 
− Het welkomstbord op de Jan Smuldersstraat wordt morgen verplaatst na een klacht over 

het belemmeren van zicht bij het uitrijden. 

8. Vaesheimer Bode. 
a. 2014-02 column: deadline VB = 4 maart: Marjo 
b. 2014-03 column: deadline VB = 1 april: Henk S 

9. Rondvraag 
Henk S en Rita bereiden de informele bijeenkomst van de dorpsraad voor. 

10. Sluiting 
De vergadering sluit om 22.25 uur. 
Volgende openbare DRV vergadering is op dinsdag 11 maart 2014 


