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Notulen Openbare Dorpsraad vergadering d.d. 11 november 2014 

1. Opening en vaststellen agenda 
Gerry opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder de Wethouder van der 
Hamsvoord. De agenda wordt vastgesteld.  

 
2. Welkom aan onze Dorpswethouder Mw. Ria van der Hamsvoord 

Ria vertelt dat zij de “aandachtwethouder” van Vessem is en er alles aan doet om haar goede band met 
de DR te behouden. 

 
3. Notulen van 9 september 

Notulen van 9 september worden goedgekeurd en Vincent  zal de notulen op een klein puntje 
aanpassen 

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

a. Kermis Vessem 2014 brief tbv horeca dd 23 september 2014 
b. Burgerpeiling waarstaatjegemeente email 13-09-2014 
c. Vragenlijst woningmarktonderzoek email dd 23-09-2014 
d. Aanvraagformulier en toelichting Speld van Verdienste email dd 30-09-2014 
e. Nieuwe website transities: http://www.eersel.nl/zorgenvoorelkaar email 30-09-2014 
f. Aanvraag bijdrage welzijnsfonds Eersel 2015 dd 02-10-2014  
g. Uitnodiging bijeenkomst zorg en vitaliteit in de Kempen, FieldLab de Kempen 16 oktober 2014 
h. Afsluiting ivm Kermis Vessem email dd 02-10-2014 
i. Bijeenkomst 7 oktober over alle veranderingen op het gebied van werk en zorg (jeugd en wmo) dd 

02-10-2014 
j. Uitnodiging voor deelname aan Workshopbeursvloer 2014 dd 27 oktober 2014 
k. Aankondiging Broodje Brandweer op 3 november 2014 voor 65plus 
l. Nieuwsbrief (oktober 2014) van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel 
m. Oproep Licht op Jong! Community VKK-NB (NB vrij late aankondiging) Voorstel van Gerry om een 

abonnement af te sluiten op de krant van de VKK-NB, voorstel wordt goedgekeurd (Kosten € 20,00 
per jaar). 

n. Glasvezel kleine kernen en buitengebied: geld blijft onbenut! VKK-NB 
o. Bijeenkomst urgentiegebieden overbelasting door veehouderij 10 november:  
p. Ter info: Ontwerpbestemmingsplan aansluiting A67 ligt ter inzage 
q. De ondergrondse glascontainer in Vessem wordt geplaatst in week 47 

 
5. Contacten met de Gemeente 

 Burgerpeiling: waar staat je gemeente: 
Mariëlle vertelt dat het aantal inwoners dat de moeite neemt om de enquête in te vullen  
Behoorlijk tegen valt. Uitslag van burgerpeiling waarschijnlijk begin 2015 bekend. 

 

 Bijeenkomst 10.000 stappen, gezond wandelen in Eersel op16 oktober 2014: 
Hier is niemand van de DR naar toe geweest. Op 27 november is er weer een bijeenkomst   
en Henk S. gaat hier naar toe. Mariëlle vertelt dat er vanuit de Gemeente plannen zijn om  
stappentellers in bruikleen te geven aan wandelaars, achterliggende gedachte is om mensen  

Datum: 11 november 2014 
Tijd: 20:00 – 22:55 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig:   Gerry Dorrestein (voorzitter); Vincent de Lepper (notulist); Rita van der Pas; Corine 
         Ansems; Chris Johnson; Henk Stoop; Mariëlle Voermans (gemeente Eersel); 
                     John van Schendel en René Swaanen  aanwezig om 20.20u. 
Afgemeld:   Henk van Herk. 

Gasten:       Herman Bouma en Wethouder Mevr. Ria van der Hamsvoord (gemeente Eersel). 
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samen te brengen (uit eventueel isolement te halen) en het bevorderen van een gezonde  
levensstijl. 
Er zijn mogelijkheden om de stappen in een speciaal computerprogramma in te geven zodat 
verschillende dorpen/groepen tegen elkaar kunnen lopen. 
 

 Vragenlijst woningmarktonderzoek: 
Begin 2015 is de uitkomst  waarschijnlijk bekend. 
 

 Verslag  bijeenkomst urgentiegebieden overbelasting door veehouderij 
Chris, Gerry en Henk van H. zijn hierbij aanwezig geweest en Chris licht in het kort toe, de  
Gemeente is nog het een en ander aan het onderzoeken en in afwachting van de uitslagen is  
er een uitbreidingsstop voor de veehouderij. Doel van de Gemeente is om de juiste balans te  
vinden en hier is het onderzoek voor nodig. Wordt vervolgt. 

 
6. Huishoudelijke zaken  

 Uitnodiging training dorpsraden VKKNB/PON: 
Er is  contact geweest met Jolanda Luijten (PON) en zij zal in de DR vergadering van 9  
december aanwezig zal zijn om het programma en de datum nader te bepalen. Voorstel van 
haar is om met de gehele DR deel te nemen 

 

 DOP Vessem, projecten ter afronding binnen bestaande financiële mogelijkheden: 
In de vergadering wordt besloten om de € 6650,00 die nog in het potje voor het speelplan  
zit te gebruiken voor het vernieuwen van het schoolplein. Op woensdag 19 november heeft  
schooldirecteur Harry Welp een gesprek met stedenbouwkundige Theo Hendriks om over de 
plannen te praten en te bekijken wat de mogelijkheden zijn, misschien kan het evenementen- 
terrein gedeeltelijk gebruikt worden aan schoolplein. Wordt vervolgt. 

 
Het DOP geld € 8114,00 wordt o.a. gebruikt voor het updaten van vessem.info en iedereen  
wordt opgeroepen om een eventuele bestemming op korte termijn op papier te zetten, het  
liefst voor de vergadering van 9 december. 

 
7. Actualiteiten binnen Vessem 

 De situatie rond het Gemeenschapshuis d'n Boogerd Vessem:  
Gerry licht toe: De gesprekken met de Gemeente verlopen zeer vlot en de verwachting 
is dat er op korte termijn een convenant opgesteld zal worden. Wordt vervolgt 

 

 Overleg over de samenwerkingsmogelijkheden tussen d’n Boogerd en Groenendaal:  
Corine licht toe: Vanuit de Gemeente en Sint Joris is er de vraag geweest aan D’n Boogerd 
of zij de huiskamerfaciliteiten van Groenendaal op zich willen nemen. 
Gezien D’n Boogerd wel wat meer klandizie kan gebruiken is er positief gereageerd op de  
vraag. Op korte termijn zal Groenendaal alleen nog maar verzorgingstehuis zijn en is moge- 
lijkheid om er een kopje koffie te drinken in de aula, biljarten, darten, verjaardag vieren e.d. 
voorgoed verleden tijd zijn. 
Er zijn al afspraken gemaakt dat het kienen voortaan bij D’n Boogerd zal plaats vinden (onder 
begeleiding van Sint Joris). 

 

 Invulling financiële steun muziekonderwijs door Art4U aan de basisschool: 
Ria licht toe: Er zijn plannen van de regering om het muziekonderwijs met ingang  
van schooljaar 2015/2016 weer in ere te herstellen. De Gemeente zal het toege- 
kenden geld verder afhandelen met de Fanfare. 

 

 Glasvezel klankbordgroep Eersel Verbonden, situatie buitengebied: 
Er zijn op dit moment nog te weinig aanmeldingen in het buitengebied, de  
Gemeente is nog steeds in gesprek met de betrokken partijen. Wordt vervolgt. 
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 Plaatsing POP-station: 
De kast staat inmiddels aan de Servatiusstraat tegenover de school. 

 

 Vessem Kermis 2014, incl. emailwisseling m.b.t. afsluiting: 
geen bijzonderheden. 

 

 Aanmelding kandidaat voor  Speld van Verdienste: 
Er zijn 2 mogelijke kandidaten aangemeld. Wordt vervolgt. 

 

 Aanvraag bijdrage welzijnsfonds Eersel 2015: 
Vincent en René zijn bezig met het opzetten van een Jeugddisco en zullen een aan- 
vraag indienen. 

 

 Broodje Brandweer op 3 november 2014 voor 65plus: 
Dit was een voorlichtingsdag van de Brandweer voor 65 plussers en was een groot 
succes.  

 
8. Werkgroepen/portefeuillehouders 

 Cie. Wonen  
René licht toe: Bouwplannen van Het Postels Huufke (van Rooij) worden ingediend bij de 
gemeente, verder geen bijzonderheden. 

 

 Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem 
- Oplevering en afronding “Beleef de Kempen” door stuurgroep. Henk S. licht toe. 
De afwikkeling is nog niet helemaal perfect, ook Ommetje Vessem is nog niet goed afgerond. 
Tevens is er een knuppelpad gerealiseerd zonder medeweten van de Cie/DR, Henk had graag 
gehad dat er vooraf even overleg was geweest. Wordt vervolgt 
- Werkgroep 'Langs de Beerze beleeft je het!' verslag Hoogeloon dd 10-07-2014: 
Is Gerry naar toe geweest, de DR neemt verder geen initiatief. 
Verder geen bijzonderheden. 

 
- Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers 
- Bijeenkomst 7 oktober over alle veranderingen op het gebied van werk en zorg: 
Corine licht toe: de conclusie kan worden getrokken dat de Vessemnaar een goede 
kring heeft van vrienden, familie en kennissen die hem of haar willen helpen indien 
nodig, verder is het afwachten van wat er allemaal gaat komen in 2015. 
- Symposium 'Het Dorp van de Toekomst' 12 november 2014 te Elsendorp: 
Gerry en Chris gaan hier naar toe. Het is niet bekend of de Gemeente hier bij aanwezig is. Wordt 
vervolgt. 
- Project duofietsen Vessem: 
Ria licht toe: Doel van het project is dat vrijwilligers met bewoners van D’n Bolle Akker en 
Groenendaal gaan fietsen op de duofiets. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de Gemeente, D’n 
Bolle Akker en Groenendaal 

 
- Cie. Verkeer en Veiligheid 
- Reactie op email uit schijnheilige hoek m.b.t. Gevaarlijke verkeerssituatie: 
De mail is ter kennis aan genomen en het probleem is doorgegeven aan de Gemeente 
- Er is een email binnen gekomen van Dhr. Maréchal over het sluipverkeer op de Flinkert wat tot 

gevaarlijke situaties kan leiden. Het probleem is doorgegeven aan de Gemeente. 
 

9. Vaesheimer Bode 
2014-12 column:  Chris zal de column voor december schrijven. 

 
10. Rondvraag 

- John vraagt wie de kosten betaald om de website in de lucht te houden: Gerry zegt dat de  
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kosten niet minimaal zijn en gewoon uit de DR kas betaald worden. 
- John vraagt of de onkostenvergoeding voor de DR leden nog wordt uitgekeerd. Gerry beaamt 

dit en zal de lijst naar John toezenden. 

 
11. Sluiting  

De vergadering sluit om 22:55 uur.    

 
Volgende openbare DRV vergadering is op dinsdag 9 december 2014 

 


