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Notulen DRV Jaarvergadering
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:

Afgemeld:
Gasten:

11 april 2017
20:00 – 22:30 uur
d’n Boogerd, Vessem
dhr. Gerry Dorrestein (voorzitter); dhr. John van Schendel (penningmeester), mw.
Corine Ansems; dhr. Henk Stoop; mw. Barbara v.d. Ploeg; mw. Rita van der Pas; dhr.
Dhr. J.Docters v. Leeuwen; dhr. Henk van Herk; dhr. Chris Johnson; mw Engelien
Mijs; Jan van Heijst.
John v. Schendel Willem Pieter Henst.
dhr. Jeroen Weekers (gemeente Eersel); (gemeente Eersel); dhr. Harrie v. Hal
(kascontrole); dhr. Ab Coomans (kascontrole) Ria v.d. Hamsfoort, Eyes Wide Open:
Wim en Marleen de laat, Wil Swaanen, Lize v.d Berg. Veiligheid Vessem: Marleen v.
Gils, Tim v.d. Vlis en nog 20 anderen

NOTULEN Openbare Jaarvergadering
van Dorpsraad Vessem (DRV) d.d. 11 april 2017
1. Opening
Voorzitter Gerry Dorrestein opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.
2. De Agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
3. Mededelingen
De dorpsraad deelt 1 consumptiebon per persoon uit voor een drankje. Koffie en thee zijn gratis. De
aanwezigen kunnen de informatie meelezen via het projectiescherm. Op www.vessem.info zal de
informatie gepubliceerd worden. Via de aanwezige formulieren kan men zich opgeven voor de
emailservice van de Dorpsraad.
We houden een minuut stilte voor Martha v. Schendel die 10 April is overleden
4. Notulen jaarvergadering 2016
De notulen van 12 april 2016 worden kort doorgenomen en akkoord bevonden. Zij zijn na te lezen op
Vessem.Info
5. Financieel verslag
Het beginsaldo in jan. 2016 is €4073,38. Bijdrage van de gemeente is €1950.- Eindsaldo 31 dec.
2016 is €2605.50 er is een verlies van €325.6. Kascontrole commissie
De heren Harrie v. Hal en Ab Coomans hebben de kascontrole over 2016 uitgevoerd en zijn akkoord
met het financiële jaaroverzicht van de Dorpsraad. Zij gaan akkoord met de begroting.
Dhr. Ab Coomans treedt volgens rooster af en Dhr. Bart Bartels meld zich aan als kandidaat voor
komend jaar.
7. Wg. Recreatie en Toerisme
Henk Stoop
Belangrijkste thema’s
 Kempenvisie, vrijetijdseconomie.
 Promotie en aanpassingen beleef de kempen
 Onderhoud wandelroutenetwerk de Beerze er is veel slijtage aan de wandelroutes.
 Beerze boeren en Dorp aan de Beerze. Beerze wordt meanderend gemaakt. Landbouw en
natuur worden bij elkaar gebracht.
8. Wg. Wonen en glasvezel in Vessem
notulen jaarvergadering 2017-04-22_01 concept.docx/GMD

Henk v. Herk
1/3





De projecten Flinkert/ Molenkap en Flinkert west geheel afgerond.
Project v. Rooij/ van Riet aan Postels Huufke / Mr. De La Courtstraat is nog uitgesteld
Project ruimte voor ontwikkeling op Donk 2. Hier komen 5 nieuwe bouwplaatsen.

9. Wg. Zorg en welzijn
Corine Ansems
 Woonunits aan de kerkberg voldoen niet, te vochtig en geen wi-fi. Er wonen nu 2 gezinnen en
4 alleenstaande mannen.
 Er is een actieve vrijwilligersgroep mee bezig. Kinderen krijgen zwemles.
 Ontwikkeling functie dorpsondersteuner
 Goedkeuring van de gemeente
 Concrete invulling wordt aan gewerkt.

10. Wg. Verkeer en veiligheid






Ab Coomans

Belangrijkste aandachtspunten, Turborotonde Veldhoven nieuwe afrit A67
Verkeershinder Flinkert
Inrichting 30/60 km is overal gerealiseerd behalve richting Hoogeloon
Fietspad aan de mr. De La Courtstraat gaat niet door.
Terugdringen vrachtverkeer uit de kernen. Stand van zaken is niet bekend bij de gemeente

11. Wg. Groenvoorziening.
Jan v. Heijst
 Klankbordgroep groen Loont: Dorpsraden, leefbaarheidsgroepen, i.v.n. Biodiversiteitsteam,
ZLTO, en heemkundevereniging
 K3 analyse, groen in zijn algemeenheid is afwisselend. Gevarieerde natuur op
landschapsniveau
 Natuur en landschap vaak verweven met landbouw.
 Knelpunten: monotonie in groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom, achterstallig
onderhoud van de natuur. En tuinen verstenen.

12. Bestuurswisseling
Gerry neemt afscheid als voorzitter, hij bedankt Rita die ook stopt als bestuurslid. Barbara neemt het
voorzitterschap over van Gerry. Wordt gevraagd wat hij als meest positieve heeft ervaren. Het meest
positieve is dat de dorpsraad zo laagdrempelig is naar de gemeente toe.
Wethouder Ria v.d. Hamsfoort bedankt Gerry en Rita voor de prettige samenwerking en reikt ze een
bos bloemen aan.

13. Pauze
Van ongeveer 21.15-21.30 uur.

Thema: Burgerinitiatief Eyes Wide Open uit Hoogeloon
Volgens staatssecretaris van Rijn weten ouders veel te weinig over drugsgebruik van hun kinderen.
Van Rijn maakt zich grote zorgen over het drugsgebruik onder jongeren. “Het is voor deze groep heel
normaal om tijdens het uitgaan drugs te gebruiken. Zij lopen daarmee grote risico’s” Hij wil jongeren
hierover beter informeren en ouders helpen om met hun kinderen het gesprek aan te gaan. “Ik begrijp
heel goed dat het helemaal niet zo simpel is, maar drugs moeten een onderwerp zijn om het over te
hebben”, stelt de staatssecretaris.
Naar aanleiding van bovengenoemde ervaring van de staatsecretaris maar nog meer vanwege
verontrustende signalen over drugsgebruik in Hoogeloon is er een werkgroep opgericht die bestaat uit
verontruste ouders, een sociaal (jeugd) werker en ervaringsdeskundigen.
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Vaak horen we dat het moeilijk is voor ouders om dit onderwerp met hun kinderen te bespreken.
Daarom informeren wij ouders en jeugdigen over (de gevaren van) drugsgebruik en hopen we het
taboe over drugsgebruik te doorbreken. Dit doen we op verschillende manieren. We geven
bijvoorbeeld geregeld een nieuwsbrief uit en organiseren bijeenkomsten voor ouders en jeugdigen.
Op de bijeenkomsten komen mensen uit de hulpverlening, ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden),
moeders van verslaafde kinderen en politie hun verhaal vertellen. Zo hopen we (de problematiek
rondom) drugsgebruik bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken. Wilt u weten hoe we dit
doen? Kom dan naar de openbare dorpsraadvergadering op 11 april. Tijdens deze bijeenkomst geeft
burgerinitiatief Eyes Wide Open uit Hoogeloon uitleg wie wij zijn en wat we doen om de
problematiek m.b.t. drugsgebruik aan te pakken. Ook delen we onze ervaringen over de
bijeenkomsten die we al hebben georganiseerd in Hoogeloon en Casteren.
Marleen v. Gils en Tim v.d. Vlis geven een lazing over veiligheid in Vessem.
Tim v.d. Vlis is de nieuwe wijkagent. Hij praat over de buurtapp. Doel van de whats app is signaleren
het is een burgerinitiatief de wijkagent is daar niet bij betrokken. Er kunnen max. 236 personen in een
app. De beheerder van de app kan naar 112 bellen als er iets is. Niet iedereen dus. We hebben het hier
over de SAAR methode Signaleren, Alarmeren, Appen, Reageren. 112 bellen alleen bij heterdaad
meldingen. 0900 8844 is voor de zogenaamde koude zaken. De beheerders van de groepen kunnen
ook een app aanmaken met alleen de beheerders om zodoende meldingen uit te wisselen.Het is wel
belangrijk om aangifte te doen bii een verdachte situatie zodat de politie weet wat er speelt. Op de
site van de gemeente staat informative over de buurtapp.
Barbara vraagt of mensen nog vragen hebben over veiligheid. Er wordt opgemerkt dat er in het dorp
vaak te hard gereden wordt. De wijkagent zal hierover in overleg gaan met de gemeente. Ook het
motorcrossen blijft een probleem.

14. Sluiting vergadering
De vergadering werd met dank aan allen rond 22.15 uur gesloten, waarna van de gelegenheid tot
napraten onder genot van een drankje in de foyer enthousiast gebruik gemaakt werd..
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