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Notulen Openbare Dorpsraad (DRV) vergadering d.d. 9 september 2014 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

- Gerry opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de 
nieuwe leden John van Schendel en Corine Ansems. De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Notulen van 10 juni 
- Notulen van 10 juni worden goedgekeurd en Gerry zal de notulen op enkele kleine punten 

aanpassen 
 

3. Mededelingen, post en emails (ter kennisname) 
a. Plaatsen van gebouwen t.b.v. het glasvezelnetwerk dd 17 juni 
b. Festival dominator 19 juli 
c. Vessem.Info Contactpersoon: project waaks. Peter Maréchal 
d. Nieuws uit het project Landschotse Heide. 
e. Uitvoeren deelreparaties riool Vessem 2014 
f. Verkeerskundige ondersteuning voor georganiseerde bewoners 
g. Uitnodiging - 1ste Rolstoel Wandelevenement d.d. 27 september 2014 
h. Uitnodiging netwerkbijeenkomst "Samenredzaamheid": zal bijgewoond worden door 

Corine 
i. Brief binnengekomen over slecht begaanbare wegen en deze zal doorgestuurd worden 

naar de Gemeente. Advies aan alle inwoners om klachten over slecht begaanbare wegen 
en andere klachten te melden bij de meld en hersteldienst van de Gemeente. 
 

4. Contacten met de Gemeente 
a. Aanpak zwerfkatten en akkoord met de Dieren bescherming. Er is een overeenkomst 

gesloten tussen Gemeente en Dieren Bescherming dat de gevangen katten en poezen 
tegen een gereduceerde prijs gesteriliseerd worden. 

b. Aansluiten van wethouder Ria van der Hamsvoord bij DR vergadering november: De 
wethouder heeft Vessem in haar portefeuille en zal de komende vergadering bijwonen. 

c. Digitale raadsvergaderingen en informatie. Dit gaat voortaan digitaal. 
 

5. Huishoudelijke zaken  
a. Afspraak Dorpsraad fisje (en afscheid Nelleke). Alles is geregeld door het feest comité en 

het zal a.s. 14 september plaats vinden bij Nelleke, er wordt voor een leuk 
afscheidscadeau gezorgd voor Nelleke. 

b. Samenstelling commissies 
- Chris, Corine en Erica Vaarkamp maken nu deel uit van de Commissie Zorg en Welzijn. 

Corine zal optreden als voorzitter. 
- Overige werkgroepen geen bijzonderheden. 

Datum: 9 september 2014 
Tijd: 20:30 – 23:05 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 

Aanwezig: Gerry Dorrestein (voorzitter); Vincent de Lepper (notulist); Rita van der Pas;  Nelleke 
Hennemann; Corine Ansems; Chris Johnson; John van Schendel:  

Afgemeld: Henk Stoop; Henk van Herk en Mariëlle Voermans (gemeente Eersel); 
Gasten: Theo Hendriks (tot 21:00 uur), dhr. Sander Cox (correspondent ED); dhr. Frederik 

Holmes; Ria Bernards;. 
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c. Kort verslag Keukentafelgesprek VKKNB 26 juni 2014. Chris vertelt in het kort, 
belangrijkste punt van het gesprek was “Hoe krijg je vrijwilligers en hoe houdt je ze”. 

d. Uitnodiging training dorpsraden VKKNB/PON. Er is een beperkte interesse binnen de DR 
en Gerry zal contact opnemen om misschien een aangepaste training te organiseren voor 
de geïnteresseerden. 

e. Visiedocument VKKNB toekomst na de idops. Wordt ter kennisname aangenomen. 
f. Website Vessem.info versus d’n Boogerd. Sinds kort heeft D’n Boogerd een eigen website 

en zal ook via vessem.info te bereiken zijn. 
 

6. Actualiteiten binnen Vessem 
a. De situatie rond het Gemeenschapshuis d'n Boogerd Vessem. Er is een informatieavond 

geweest voorafgaand aan deze DR vergadering en het is nu afwachten op een structurele 
oplossing voor de problemen. 

b. VB-dag 6 september. Gerry heeft dit jaar wéér meegeholpen en de worstenbroodjes 
waren lekker. 

c. Afspraken speelveld. Theo Hendriks vertelt over de plannen om in het kader van Dorp aan 
de Beek een “natuurlijk” speelveld te gaan realiseren aan de westkant van Vessem. 
Aangezien dit bekostigd zou moeten worden met geld uit het speelplan komt Theo tot de 
conclusie dat de € 6.650,00 die nog in de speelplanpot zit te weinig is. Gerry draagt als 
eventuele oplossing aan dat er kan worden overwogen om geld uit de IDOP te gebruiken. 
Wordt vervolgt. 

d. Invulling financiële steun muziekonderwijs door Art4U aan de basisschool. Er zal met 
Mariëlle worden besproken over hoe nu verder. De fanfare krijgt max. € 2.500,00 voor de 
jeugdopleiding en de bedoeling is dat ze na deze financiële bijdrage zich zelf gaan 
bedruipen. 

e. Glasvezel klankbordgroep Eersel Verbonden. Geen bijzonderheden. 
f. Plaatsing POP-station. Theo Hendriks vertelt dat  het POP-station voor de glasvezel naar 

alle waarschijnlijkheid in het Groenewoud zal worden geplaatst. Er was wat onrust over 
het lawaai wat de kast zou maken maar volgens Theo en de fabrikant produceert de kast 
slechts 35 dB. 

g. Vessem Kermis. Vincent vertelt dat de Kermis weer “geregeld” is en dat er dit jaar geen 
bijzonderheden zijn. Voor volgend jaar zal er misschien wel het een en ander veranderen 
omdat de contracten die de Gemeente met de kermisexploitanten hebben dan komen te 
vervallen en de Gemeente misschien wel stopt met het afsluiten van nieuwe contracten. 
Wordt vervolgt. 

h. Dorpsraad/onderhoud van "gemeente groen". Er zijn wat klachten binnen gekomen over 
slecht begaanbare paden en deze klachten zullen worden doorgestuurd naar de meld en 
hersteldienst. 

i. Maaskant Postels Huufke/ Veneind Vessem voor gebiedsbescherming. De DR is 
voorstander van deze plannen en heeft dit kenbaar gemaakt naar de Gemeente toe door 
medeondertekening van de petitie.. 

j. Glascontainers in Vessem. Dit begint een langdurige geschiedenis te worden en is 
inmiddels al een 4 jaren plan. De ideeën hierover zijn doorgegeven aan Marielle en 
betrokken ambtenaren. Wordt vervolgt!  
 

7. Werkgroepen/portefeuillehouders/voortgang DOP 
a. Eerste ideeën over discussiepunten jaarvergadering. Geen bijzonderheden 

 
b. Cie. Wonen.  

- René licht toe: Bouwplannen van t’ Smidje hebben ter inzage gelegen, verder geen 
bijzonderheden. 
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c. Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem. 

- Oplevering en afronding “Beleef de Kempen” door stuurgroep. Gerry licht toe. Wordt 
afgerond en de verantwoordelijkheid zal bij de VVV komen te liggen. Chris zou graag 
willen dat er iemand namens Vessem toegang zou krijgen tot de software van 
programma. Chris zal een brief opstellen en de vraag voorleggen aan Jack van de 
Vlier. 

- Werkgroep 'Langs de Beerze beleeft je het!' verslag dd 10-07-2014. Chris licht toe. Bij 
de bijeenkomst waren de dorpsraden van Hoogeloon, Duizel en Vessem aanwezig. Op 
24 september a.s. zal er in Hoogeloon weer een meeting zijn en Chris zal hier bij 
aanwezig zijn. 

- Verder geen bijzonderheden. 
 

d. Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers 
- Inspraak bij Verordening Jeugdhulp 2015 en Verordening Wmo 2015: geen 

bijzonderheden 
- Symposium 'Het Dorp van de Toekomst' 12 november 2014 te Elsendorp. Dr leden 

worden uitgenodigd  deel te nemen. Wordt vervolgt. 
- Corine licht toe. De Cie heeft een bijeenkomst gehad en willen een vraag en aanbod 

bank opzetten voor vrijwilligers en hulpbehoevenden, gaan nu in kaart brengen 
hoeveel vrijwilligers er zijn en welke verenigingen binnen Vessem werkzaam zijn. 
 

e. Cie. Verkeer en Veiligheid:  
- Er is een email binnen gekomen van Dhr. Maréchal over het sluipverkeer op de Flinkert 

wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. John gaat dit probleem voorleggen aan de Cie. 
Wordt vervolgt.  

- John licht toe: Brief over 30/60 kilometer beleid zal worden doorgestuurd naar de 
Gemeente. 
 

8. Vaesheimer Bode 
- 2014-08 column: deadline VB = 23 September. Nelleke zal haar afscheidscolumn 

schrijven. 

       
9. Rondvraag 

a. Rita heeft enkele klachten gehad over stank en rook overlast en zal de klagers adviseren 
om de klachten neer te leggen bij de meld- en hersteldienst van de Gemeente. 

b. Rita heeft een idee voor D’n Boogerd en de horeca om met de Kermis 1 gezamenlijke 
consumptiemunt te gebruiken, Vincent zal dit bij Dhr. Kaanen voorleggen. 
 

10. Sluiting  
De vergadering sluit om 23:05 uur.    
    
Volgende openbare DRV vergadering is op dinsdag 11 november 2014 


