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 Notulen Openbare Dorpsraad vergadering d.d. 9 juni 2015 

1. Opening en vaststellen agenda 
Gerry opent de vergadering om 20.10 uur. De agenda wordt vastgesteld met toevoeging bespreking 
jaarvergadering en duo-fietsenplan.  

 

2.  Notulen 10 februari 2015 
 Notulen van 10 februari worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3.  Mededelingen, post en e-mails  
Wordt kennisgeving aangenomen. 
t.a.v.  

 Uitnodiging algemene leden vergadering VKK-NBr op 11 maart plus werkplan 2015  wordt 
doorgestuurd aan Chris en John 

 Impuls aan de samenleving. Jaarberichten 2014 KNHM wordt meegenomen door Rita 
 

4.  Contacten met de Gemeente 
 Informatie avond 26 maart “Waar staat je gemeente” door het PON    Chris 

geeft kort verslag met nadruk dat er in de loop der jaren niet veel veranderd is. Eersel blijft in de 
middenmoot steken en dat wordt door sommigen als OK ervaren. 

 Besluitvormingsprocedure nieuwe burgerparticipatienota: de verwachting is dat de 
Burgerparticpatienota – Meedoen?! conform de ter inzage liggende bijlage in de raadsvergadering 
van juli wordt vastgesteld.      

 Brief d.d. 22 mei: Bijeenkomsten nieuw beleid reclame en uitstallingen op 10 juni wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

 Vervolgoverleg inzake Alderstafel met gemeente Eersel 21 mei. Dit overleg waarbij Henk S. 
betrokken is geweest wordt nauwlettend gevolgd. 

 Urgentiegebieden veehouderij gemeente Eersel (= aandachtsgebieden). Opmerking van Chris is 
dat er nog niet echt gemeten wordt naar de aanwezigheid van fijnstof. 

     

      5.  Huishoudelijke zaken 
 Jaarvergadering 2015 wordt kort geëvalueerd. Het wachten is nu op Theo Hendriks die heeft 

toegezegd op korte termijn een “klankbordgroep” bijeen te roepen voor gedachtenuitwisseling over 
“het dorp aan de Beek”. Het project moet afgerond zijn eind 2017. 

 DOP Vessem, projecten ter afronding binnen bestaande financiële mogelijkheden 
o plannen Harrie Welp i.v.m. speeluitbreiding evenemententerrein 
o het voetbalveldje/pannaveldje 

  Rene neemt contact op met Harrie Welp 

 Kleine Kernen Krant (abonnement 20 euro per jaar) is voldaan 

 De gemeentelijke bijdrage aan de DR Vessem is voor 2015   1.950 euro 

 Van het aanbod voor een kraam op Jaarmarkt 16 augustus á 32,50 euro wordt geen gebruik 
gemaakt 

 

  

Datum: 9 juni 2015 
Tijd: 20:00 – 22:30 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig:   Gerry Dorrestein (voorzitter en notulist); Rita van der Pas; René Swaanen (v.a. 20.30 
  uur); Chris Johnson; John van Schendel  en Corine Ansems (v.a. 21.30 uur),              
 
Afgemeld:   Henk Stoop (voorzitter); Vincent de Lepper; Henk van Herk; Mariëlle Voermans (gem. 
  Eersel) 
Gasten:       Ab Coomans (vz Wg V&V); Bert de Vries 
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6.   Actualiteiten binnen Vessem  
 Overleg bestuur gemeenschapshuis D’n Boogerd. Er wordt op dit moment een traject doorlopen 

met een mediator om te komen tot een convenant tussen Horeca Vessem en d’n Boogerd. Sinds 
januari 2015 is er geen actie meer waargenomen. Overwogen wordt een brief naar de gemeente 
Eersel te zenden om onze zorgen kenbaar te maken. 

 Garage sale Vessem d.d. 14 juni; Gerry zal de taak van Vincent in deze overnemen. 

 De voorbereidingen voor de Zorg Markt door de wg Zorg en Welzijn op 18 juni in d’n Boogerd is in 
volle gang. Er is een zeer fraaie kleurrijke uitnodiging via de VB en huis-aan-huis verspreid. 

 Glasvezel/Eersel verbonden: er is nog steeds geen duidelijkheid over het buitengebied. De aanleg 
in de kern en in zone 2 zijn inmiddels gestart. De kosten voor deelname in gebied 2 is 2.500 euro 
en in gebied 3 2.900 euro 

 Kermis 2015: Gerry zal met W-P Henst overleggen en contact zoeken met Petra Koolen over de 
organisatie van de Kermis Vessem 2015. 

 

7.  Werkgroepen/portefeuillehouders 
- Cie. Wonen 

o Plannen voor van Rooijen/van Riet nog steeds actueel. 

- Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem      
o Overdracht-document “Beleef de Kempen”  is nog steeds niet rond. Bij het 

toekomstige onderhoud en exploitatie is m.n. het VVV Eersel verantwoordelijk. De DR 
Vessem is hier niet meer bij betrokken. De Cie. TRU (via Henk S) blijft de 
ontwikkelingen volgen.       

- Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers       
o De uitnodiging werkgroep Eerselvoorelkaar op 18 juni 2015 valt samen met de 

Zorgmarkt in Vessem. Het zal niet lukken om als DR Vessem in de werkgroep 
aanwezig te zijn. 

- Cie. Verkeer en Veiligheid 
o Naar aanleiding van de klacht over Parkeeroverlast in de Leeuwerik is de gemeente na 

overleg met de werkgroep snel en effectief tot actie overgegaan. 
o Naar aanleiding van een verzoek van de basisschool is er gekeken naar de 

verkeerssituatie bij de basisschool. Deze lijkt niet echt gevaarlijk en het is vooral het 
gedrag van de ouders zelf met brengen en ophalen . Er is een stukje in de VB gezet. 

o Als reactie op de ongerustheid van aanwonenden over het bouwrijpmaken en 
verharden laatste deel Flinkert het volgende: Een vertragende voorziening is niet 
voorzien, maar lijkt op de inrichting zelf (verhard karrespoor). Het is een goede zaak om 
na de definitieve inrichting en afronding van het bouwplan 
de situatie ter plaatse te beoordelen aan de hand van de monitoring 

 

8. Vaesheimer Bode 
Er zal een nieuw schema gemaakt worden 

 
9. Rondvraag 

  Bert: agenda en notulen graag op Vessem.info. Dit zal met Henk S. besproken worden. 

 
10. Sluiting 

  Gerry sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 

De volgende vergaderingen van Dorpsraad Vessem is op dinsdag 8 september en 10 
november  2015 


