Notulen en actielijst DSVB 15 juni 2016
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Joris van Loon, Ilona
Monster.
Bezoekers: Bernadette van Kempen, Ria Willemsen.
Afwezig: Huub van Hout ,Michiel van Hoof , Wim Kuijpers
Agendapunt

Besproken

Actie

1. Opening
2. Mededelingen

18 juni komt het bestuur van DSVB bij
elkaar om de visie van DSVB vorm te
geven. Er heeft overleg plaatsgevonden
met het bestuur van DSVB, Roël
Hoppezak en Ido Cranen (gemeente)
m.b.t. de visie van DSVB en o.a.de
begrotingsmogelijkheden van de
gemeente.

3. Notulen
11 mei 2016

-Standpunt DSVB m.b.t. lange omleiding:
het bestuur wacht op conclusies uit nieuw
onderzoek MER.
-Jan van Ganzewinkel heeft mbt
festiviteiten kazerne melding gedaan bij 1
vereniging.
-Joris van Loon: zonnepanelen bij “de
Zut”: gesprekken lopen nog.

4. Voortgang living
lab zorgboogterrein

-Er is een gesprek geweest met Jan
Roelofs, directievoorzitter ORO , Wim
Kuijpers, Johan Habraken en Jan van
Ganzewinkel. ORO richt zich momenteel
op ontwikkeling van “langdurige zorg
campus” in Helmond. Hierbij richt men
zich met name op “cure”  hoe worden
cliënten gelukkiger ipv aandacht vooral
gericht op “care”. Vanuit Bakel zouden
initiatieven gefaciliteerd kunnen worden
die hierop aansluiten, bv verenigingen.
-Volgende week gesprek met Peter
Portheine van Brainport , betrokken bij
“Slimmer leven 2020”.
-August Mertens (voorheen interim
directeur bij diverse zorginstellingen)
heeft toegezegd na te denken over
mogelijkheden living lab en
zorgboogterrein.
-Michiel van Hoof is betrokken bij
vastgoedbeleid van zorgboogterrein.

Johan, Jan, Wim, Michiel.

5. Visie Natuurlijk
Bakel !

Siel Peijs schrijft momenteel conceptvisie
DSVB, na overleg met Ido Cranen en
Roel Hoppezak. Zaterdag 18 juni
bespreking met bestuur. Het document
“natuurlijk bakel!” van onze werkgroep
wordt als bijlage voor de visie
aangeleverd.

6. Uitvoeringsplannen
+ Budgetten

Michiel heeft een budgetberekening
gemaakt in het document “natuurlijk
Bakel!”. Het is belangrijk deze
budgetberekening bij de gemeente aan te
leveren. Aan Siel wordt gevraagd deze
berekening bij de visie te voegen.

9. Rondvraag

-Joris: dorpsraden zijn door de gemeente
aangeschreven m.b.t. een bijeenkomst
over bestemmingsplan buitengebied en
beeld- en kwaliteitsplan. Datum 20 juli,
locatie nog onbekend.
-Bernadette:hebben jullie gestemd op:
“peeltrofee 2016”/renovatie TBC huisje?
Bakel is nu naar de 3e plaats gezakt.
-Johan: er wordt gevraagd wat ons
standpunt is mbt start geitenhouderij op
de muizenhol? Joris: DSVB neemt hier
geen standpunt over in. Ook niet over
andere kwesties die met bestemmingsplan
te maken hebben.

10. Sluiting

Volgende vergadering: woensdag 6
juli.19;00

Johan en Jan maken
samenvatting/speerpunten van
het document “natuulijk
Bakel!” t.b.v. de visie.

