
 

 

Notulen en actielijst DSVB   06 juli 2016 
 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub 
van Hout , Wim Kuijpers, Ilona Monster 
Bezoekers: : Bernadette van Kempen, Ria Willemsen. 
Afwezig:- 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen -dorpsvisie: goed uitvoeringsprogramma 

is hierbij belangrijk. 

Visie van de werkgroep ondernemen  is 

goed inpasbaar in onderdeel economie van 

de dorpsvisie.  

 

3. Notulen 16 juni 
2016 

-Besluitvorming mbt “Lange omleiding” 

kan nog ongeveer 1 jaar duren (provincie 

buigt zich er weer over). 

 



 

 

4. Voortgang 
gesprekken mbt living 
lab zorgboogterrein 

-Gesprek  Jan Roelofs (ORO) met  Wim, 

Johan, Michiel en Jan. 

Ontwikkeling = zorgcampus in Helmond. 

Betrokkenen zijn oa. Zorgboog, Fontys, 

Elkerliek, GGZ, Savant, Lev groep… 

Mogelijk liggen er economsche  kansen 

voor Bakel. Tzt nagaan wat 

randvoorwaarden zijn.  

 

-Gesprek Peter Portheine (Brainport, 

betrokken bij “Slimmer leven 2020” ) met 

Wim, Johan en Michiel.  

Bart Janssen (subsidiehuis/projectleider) 

werd bij het gesprek betrokken vanwege 

kennis en betrokkenheid op dit gebied  in 

de regio.  

Gesprekspunten: welke plannen heeft de 

Zorgboog zelf? Welke positie in Peel- 

samenwerking en “Peel duurzaam 

gezond”?   Niet wachten op Zorgboog 

maar zelf  plannen maken. Hierbij niet 

alleen op Bakel richten, maar ook  op  de 

omgeving. 

Aandachtspunten zijn Agrifood en 

vrijetijdseconomie. Er vinden  grote 

wijzingen plaats in de zorg. Waar zit 

binnen Bakel de trekkracht binnen dit 

gebied? Vertrek hierbij vanuit het sociaal 

maatschappelijke. 

Floor Swinkels werkt bij Brainpoort en 

woont in Bakel. Wellicht kan zij als 

contactpersoon  fungeren mbt 

Bakel/Brainport. .  

 

-Zorgsector is enorm in beweging, 

Zorgboog neemt daarom de tijd om  op 

een organische manier de transformatie 

van het Zorgboogterrein vorm te geven. 

Er wordt vooralsnog geen 

projectontwikkelaar betrokken, maar er 

worden op breed terrein gesprekken 

gevoerd en ideeen opgedaan. 

 

-Aandacht voor Peelrandbreuk? 

Vooralsnog niet, maar is bij DSVB onder 

de aandacht.  

Voorstel is de ontwikkeling van een 

educatiecentrum. 

 

 

Afspraak met Jan Roelofs om 

verdere ontwikkelingen te 

bespreken (termijn = binnen 3 

maanden, actie Wim) 

 

 

 

 

 

contact met Bart Jansssen 

(actie Wim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benaderen Floor Swinkels 

(actie Johan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ria Willemsen besteedt hier 

binnen de werkgroep aandacht 

aan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Uitvoeringsplannen 
en budgettering 

-Bestemmingsplan buitengebied komt ter 

inzage in dec. 2016.  

Hoe wordt er omgegaan met vrijkomen 

agrarische bedrijven?  DSVB moet hierop 

inspringen, niet wachten op presentatie 

bestemmingsplan maar nu al ideëen 

aandragen.  

Gea in gedachten  houden m.b.t. de 

mogelijkheden bij bovengenoemde 

ontwikkelingen 

 

-budgettering: rekening houden met 

financiering voor onderhoud van projecten 

en niet alleen voor het opstarten van de 

projecten. Waar ligt prioriteitlijkt 

centrumfunctie te zijn. Wat/wie is/zijn 

hiervoor nodig, en kan hier al een 

kostenberaming bij gemaakt worden? Bij 

voorkeur  een concreet plan van aanpak 

aanleveren bij de gemeente, met evt.  een 

voorlopige begroting. Hierbij niet alleen 

richten op economische functie, maar ook 

op sociaal maatschappelijke functie 

(leefbaarheid).  

Ondernemersfonds is van groot belang 

voor het centrum (voorbeeld Helmond). 

Hierbij goed de verwachtingen t.a.v. het 

oprichten van een  Ondernemersfonds  in 

kaart brengen. Dit geldt ook voor het 

aantrekken van specialisten m.b.t. 

herinrichting centrum wat wordt 

verwacht van het aantrekken van deze 

specialisten.. 

Het document visie van  onze werkgroep 

is waarschijnlijk te uitgebreid  om als 

bijlage aan  de dorpsvisie toe te voegen. 

Voorkeur voor invlechting van het 

document in de dorpsvisie 

(samenvatting?) 

VAB beleid wordt opgevraagd 

bij gemeente. (actie Johan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welke externe 

mensen/bedrijven houden zich 

bezig met herinrichting (actie 

Wim, Michiel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Michiel. 

9. Rondvraag -  

10. Sluiting Volgende vergadering: woensdag 14 

september 19:00 uur  

 

 
 


