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 Notulen Openbare Dorpsraad vergadering d.d. 9 december 2014 

Opening en vaststellen agenda 
 Gerry opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 

1. Notulen van 11 november 
 Notulen van 11 november  worden goedgekeurd  
 

2. Mededelingen, post en e-mails (ter kennisname) 
a. Klacht P.S. via Ria Bernards: Hij gaf aan dat er steeds meer mensen komen die hun hond 

los laten op hun terrein.  

b. Op 2 december is de BRANDBRIEF buslijnen 142 en 143 met instemming van het 
grootste deel van u, als leefbaarheidsplatforms in de Kempen, verstuurd aan de 
commissaris van de Koning, de burgemeesters van Reusel De Mierden, Oirschot en 
Hilvarenbeek, griffiers en gemeenteraden en aan de directie van Arriva.  

 

3. Contacten met de Gemeente 
Henk S. neemt contact op over kandidatuur auditteam in het kader van de verbetering 
klachtenbehandeling COVM-Eindhoven 

 

4. Huishoudelijke zaken  
a. John vraagt om IBAN nummers voor overschrijving forfaitaire onkostenvergoedingen 

bestuursleden   
b. In de komend vergadering zullen projecten worden gepresenteerd ter afronding binnen 

bestaande financiële mogelijkheden van de DOP.   

c. Vergaderschema 2015  februari, maart, april, juni, september en november 2015 wordt 
vastgesteld. In april is de jaarvergadering en een voorstel voor een programma zal in de 

volgende vergadering besproken worden. 
 

5. Actualiteiten binnen Vessem 
a. Overleg met bestuur gemeenschapshuis D’n Boogerd 

- Nieuwe APV maakt normale exploitatie onmogelijk 
- Intermediair gaat helpen bij het komen tot een convenant met de lokale horeca regelen 

(Gouden Leeuw, van de Ven en Smaeckvol)  
- Gesprek met Groenendaal over dagbesteding  

 

b. De financiële steun voor muziekonderwijs door Art4U aan de basisschool  zal worden 
overgemaakt naar de fanfare               

c. Glasvezel klankbordgroep Eersel Verbonden:  situatie buitengebied is dat gebied 2 wordt 
aangesloten. Gebied 3 is nog onzeker.  

d. Plannen i.v.m. speeluitbreiding evenemententerrein. Het plan is ingediend. Het verzoek 
voor steun vanuit de DR Vessem moet nog komen.     

Datum: 9 december 2014 
Tijd: 20:00 – 22:30 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig:   Gerry Dorrestein (voorzitter); Henk Stoop (notulist); Rita van der Pas; Chris Johnson; 
         John van Schendel Mariëlle Voermans (gemeente Eersel); 
                      
Afgemeld:   Henk van Herk, Vincent de Lepper, Corine  Ansems, René Swaanen   

Gasten:       Ab Coomans (vz wg Verkeer en Veiligheid) 
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6. Werkgroepen/portefeuillehouders 

- Cie. Wonen 
Er wordt gebouwd nu volop gebouwd in Vessem:  
- Smidje: 12 woningen 
- Flinkert: 9 woningen 
- Achter de Brandweer: 4 woningen 
- Plan van Rooij zit in de aanbestedingsprocedure 
 

- Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem      
- Het project: Beleef de Kempen is nog niet af en moet dringend worden afgerond 
- Enkel trajecten van de Wandelommetjes moeten dringend aandacht krijgen: structureel         
 onderhoud door de Gem. Eersel en naleving van STIKA-contracten.  
- Het project: 10.000 stappen is vanaf 13 dec. beschikbaar voor mensen uit Vessem.  
- Het meerjarig project: Dorpen aan de Beek of levende Beerze moet meer openheid krijgen. 
 Dhr Theo Hendriks zal worden uitgenodigd regelmatig verslag te doen over de 
 voortgang. 
          

- Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers       
- Eerste inventarisatieronde is gedaan met de meest relevante verenigingen van Vessem 
- Volgen ronde wordt ingeplant samen met de gem Eersel: Mariëlle Voermans en Marieke 
 Blankers 
 

- Cie. Verkeer en Veiligheid        
Advies wordt gevraagd over het verkeersveiligheidsplan. Vooral de sociale aspecten moeten 

zwaarder meewegen. 17 dec is er een commissievergadering waar Ab Coomans naar toe gaat. 

Tot 5 jan 2015 mogelijkheid tot geven van advies.    

7. Voorbereiding training dorpsraad VKKNB/PON   
- Vanuit PON komt de vraag voor opleiding en training dorpsraadleden. Na brainstorming over 
mogelijke pijnpunten komt het volgend plan ter tafel over de thema’s: 
1 Rol DR 
2 Interne organisatie 
3 Communicatie achterban 
4 Communicatie met de gemeente 
5 Samenwerking met ander partijen 
 
- De data 26 januari en  23 februari  2015 worden voorgesteld voor training over de thema’s. 
Dagindeling: 16:00 uur tot 21:00 uur met tussentijdse een maaltijd. Als locatie wordt genoemd: Motel de 
Ster in Steensel. Henk gaat de datum reserveren.  
 

8. Vaesheimer Bode 
Uitgave  aan de beurt inleverdatum VB verschijningsdatum 
Nummer 01        John van Schendel  20-01-2015  28-01-2015 
Nummer 02        Henk Stoop   17-02-2015  25-02-2015 
Nummer 03        Henk van Herk   17-03-2015  25-03-2015 
Graag 1 week voor de aanleverdatum de copy aanleveren bij Gerry 
 

9. Rondvraag 
- Geen belangstelling voor de rondvraag 
 

10. Sluiting 
 

De volgende vergadering van Dorpsraad Vessem is op dinsdag 10 februari  2015 


