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Notulen Openbare 

Dorpsraad vergadering d.d. 8 september 2015 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

- Gerry opent de vergadering om 20.15 uur. De agenda wordt vastgesteld.    
 

2. Notulen van 9 juni 2015 

- Notulen van 9 juni 2015 worden goedgekeurd nadat de datum is aangepast en John van Schendel 
is toegevoegd als zijnde aanwezig. 

 

3. Mededelingen, post en e-mails  

- Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Kees Kollau, die lid was van de DR Vessem bij de 
oprichting. 

- Het gaat goed met Vincent, er zal door Rita een bloemetje bezorgd worden. 
- De post en e-mails zoals vermeld in de agenda van 8 september worden voor kennisgeving 

aangenomen. 
- 08-07 Intelligent Community Award 2016 Huis van de Brabantse Kempen (Henk/Chris) er is bij de DR te weinig 

inzicht om op dit verzoek adequaat te kunnen reageren. 
 

4. Contacten met de Gemeente 

- In samenwerking en op initiatief van de gemeente Eersel is de Molen Vessem aangemeld voor de 
Brabantse Kempentrofee. 

 
5. Huishoudelijke zaken 

- Besteding van het restbudget van het DOP. Voor het einde van 2015 moet er een invulling 
aangegeven worden voor de besteding van het restbudget van de DOP. Er lopen nog 2 projecten: 
de speelplaats van de basisschool en panneveldje. Rene gaat er weer achteraan. 

- Update Vessem.info. De update van de website is nog steeds in gang. Alle mails zijn verstuurd en 
wie respondeert wordt aangepast. Dit najaar afsluiten en meer regelmatiger versturen lijkt mij 
beter. 

  

6. Actualiteiten binnen Vessem 

- Jaarvergadering d’n Boogerd op 22 juni was maar matig bezocht. Met het bestuur van d’n Boogerd 
maakt de DR Vessem zich zorgen over het interen van de financiën, die in 2014 met een goed 
positief saldo waren afgesloten, maar in 2015 duidelijk minder zijn.  

- Mediatie tussen d’n Boogerd en de horeca Vessem. Nadat in januari een aanvang gemaakt is 
waarbij ook de DR betrokken was, zijn de gesprekken in juni voortgezet zonder de DR. Hierop 
heeft de DR de mediatoren succes gewenst. Inmiddels is de mediatie gestopt en is de situatie 
weer terug bij af. 

- Teksten welkomsborden, mede n.a.l.v. opmerkingen over “reclame”. Er wordt opnieuw vastgesteld 
dat iedereen en alles op de welkomsborden vermeld kan worden zolang het zaken zijn die voor 
heel Vessem openbaar en van belang zijn. Het maakt daarbij niet uit wie de initiatiefnemers zijn.  

- Voor de VB-dag van 12 september kan dit jaar geen kandidaat gevonden worden. Dit zal 
doorgegeven worden. 

- Aan de uitnodiging voor de receptiemiddag van de st Pelgrimshoeve Kafarnaum op 26 september 
zullen 3 bestuursleden gehoor geven. Dit zal worden doorgegeven. 

- Kern met Pit editie 2016 opgave tot 31 oktober 2015. Posters zijn opgehangen en door Corine 
bezorgd bij de secretariaten van verschillende buurtverenigingen. 

- Kermis 3-6 oktober 2015 zal worden geopend door weth Chris Tönissen bijgestaan door Fay 
Slootwijk om 18.30 uur. Ook dit jaar hebben de ondernemers uit Vessem weer gezorgd voor een 
kleurwedstrijd en een kermisuurtje op maandag voor de schooljeugd. Op maandag 5 oktober is 
de DR uitgenodigd voor een evaluatie.  

- Discussie over de bestrijding van de watercrassula in Grootmeer. Het is geen gezicht dat er geen 
water in het grootmeer staat. De DR is voorstander van volpompen van het meer. 

Datum: 8 september 2015 
Tijd: 20:00 – 22:15 uur 
Plaats: d’n Boogerd, Vessem 
Aanwezig:   Gerry Dorrestein (voorzitter en notulist); Rita van der Pas; René Swaanen (v.a. 20.35);  
  Henk van Herk; Chris  Johnson; John van Schendel  en Corine Ansems. 
Afgemeld:   Henk Stoop; Vincent de Lepper; Mariëlle Voermans (gem. Eersel) 

Gasten:       Fransje van Kempen 
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7. Werkgroepen/portefeuillehouders 
- Cie. Wonen  

- Rene geeft een kort overzicht van de lopende bouwactiviteiten 
- Postels Huufke lijkt weer op gang te komen 
 

- Cie. Toerisme, Recreatie en Uitstraling Vessem (door Henk S via email aangereikt) 

- Het 10.00 stappen project is af maar sloeg niet aan. Niet alleen in Vessem maar ook niet in 
andere kerkdorpen, heowel het redelijk liep in Duizel. 

- Beleef De Kempen wordt binnenkort overgedragen aan de VVV als alles werkt tenminste 
- Op de Kuilenhurk wordt n.a.v. klachten van de Dorpsraad het pad weer hersteld  
- Het onderhoud aan de Ommetjes lijkt structureel door de Gemeente serieus worden genomen 
- De toeristendagen in Eersel waren een succes m.b.t promotie van Vessem 

-        
- Cie. Zorg, Welzijn en Vrijwilligers        

- Overleg met GOW over dagactiviteiten Vessem op 6 juli 2015. Leuk plan, maar niet duidelijk wie wat gaat doen 
en hoe het verder gaat. Mogelijk wordt het opgepakt door de KBO. De wg vraagt zich af wat het GOW voor 
Vessem betekend en of zij dit project m.b.t. dagactiviteiten gaan trekken. 

 
- Cie. Verkeer en Veiligheid 

-  31 juli brief met foto’s steen Predikant-Wilhelminalaan verstuurd naar indiener van klacht over de ligging van de 
stenen en de schade opgelopen aan de auto. Er is wat discussie over het doel van de stenen en de 
zichtbaarheid. 

-  Uitnodiging  themabijeenkomst mantelzorg zal doorgegeven worden aan Henk S en de leden van de Wg Zorg. 
 

8. Vaesheimer Bode nieuw schema zal opgemaakt worden 
 

9. Rondvraag 
- Chris gaat nadenken over een sociale activiteit voor de DR 

- Corina brengt de posters Kern met Pit naar verschillende buurtverenigingen 

- Rita vraagt zich af of er kerstverlichting in Vessem kan komen. Dit lijkt meer een taak voor de 

ondernemers. 
- Rita meldt de mogelijkheden van de WhatApp voor buurtpreventie. 

 

10. Sluiting 

- Gerry sluit de vergadering om 22.15 en nodigt iedereen uit in de voyer voor wat napraten.  

 
Volgende vergadering: 10 november.  

 


