
 

 

Notulen en actielijst Ondernemen 12 oktober 2016 

 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof,  Ilona 
Monster, Floor Swinkels 
Afwezig: Wim Kuijpers, Huub van Hout 
Bezoekers: Ria Willemsen, Bernadette van Kempen 
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening Welkom Floor Swinkels  

2. Mededelingen -25-10-2016: openbare bijeenkomst in het 
Parochiehuis ivm herhaling presentatie  van 
de dorpsvisie “Natuurlijk Bakel”, zoals 
gepresenteerd  bij de raadscommisie  
Economie en Sport, .d.d 14-09-16. 
Tijd: 20:00 uur. 

 

3. Notulen  
14-09-2016 

vastgesteld  

4. Gesprek verslag 
Zorgboog 

Aanwezig: Petra de Regt (directeur wonen en 
welzijn van De Zorgboog), Jan Roelofs 
(ORO), Wim, Jan, Ria, Johan en Huub. 
Trend = zorg over het dorp/regio te 
verplaatsen, maar Zorgboog zal zeker ook op 
(eigen) terrein blijven. Er zullen in de 
toekomst minder fulltime banen in Bakel zelf 
zijn, maar op regionaal niveau zal het aantal 
fulltime banen niet afnemen. Zorg blijft in 
Bakel, er is sprake van financieel - , 
organisatorisch  - en maatschappelijk belang. 
Momenteel is er  geen financiële druk bij de 
Zorgboog  om terrein te ontwikkelen.  
Vraag: heeft de werkgroep ideeën voor het 
terrein?  
Project “Peel duurzaam gezond” 
(samenwerking van ORO, Savant, Elkerliek 
e.a.) heeft nog geen fysieke locatie. Aandacht 
hiervoor bij Zorgboogterrein!  
Vervolg gesprek gepland 18 januari 2017, 
09:30 uur. Helmond Paterslaan 42. 

 “Slimmer Leven 2020”  
raakvlakken?  Floor checkt dit bij 
Peter Portheine  van “Slimmer 
leven”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 januari: dezelfde setting van de 
werkgroep aanwezig zijn. 
 
 
  



 

 

5. .uitvoeringsplan 
werkgroep 
ondernemen 

Speerpunten: Ondernemersfonds,/integrale 
visie kerngebied Bakel/landgoed/buitengebied 
(inclusief industrieterrein).  
De werkgroep besluit leden op te spltsen per 
speerpunt om de onderwerpen goed uit te 
kunnen werken.  
 
Ondernemersfonds: 
Johan heeft bij gemeente gesprek gehad mbt 
ondernemersfonds. (Jolanda v Rooy en Wiel 
Verhagen). Wordt geregeld via gemeente 
(m.b.t. belastingen). Dit wordt tzt doorgezet 
naar een contactpersoon voor Bakel.  
Ondernemersfonds moet onder de aandacht 
komen in Bakel, er moet een basis gelegd 
worden (wie nemen deel aan 
ondernemersfonds).  
 
 
Integrale visie kenrgebied: 
Onderverdeling in A-B-C locaties. 
 
Landgoed 
 
 
 
 
 
Buitengebied 

 
 
 
 
 
 
 
Gemeentebeleid hiermomtrent 
afwachten. 
Johan: plan van aanpak voor 
DSVB opstellen.  
 
Leden speerpunt 
ondernemersfonds: Wim, Johan 
en Floor 
 
 
 
 
Leden speerpunt integrale visie 
kerngebied: Michiel/ johan/Jan. 
 
Leden speerpunt Landgoed: 
Michiel, ondersteund door leden 
van de werkgroep Bospark Bakel: 
Bernadette van Kempen en Ria 
Willemsen. 
 
Leden werkgroep buitengebied: 
Hans, Huub en Ilona.  
 
Ieder kijkt naar actiepunten die 
opgepakt kunnen worden bij het 
desbetreffende speerpunt.  
 
 

6. Inventarisatie borden- voorbeeld: sommige 
borden zijn éénzijdig, niet vanuit beide 
rijrichtingen te zien. 

Johan/Michiel; gegevens 
verzamelen en doorspelen aan de 
gemeente.  

7.rondvraag -Voetpad Boerenbond naar Jumbo is er niet.  
 
-Agendapunt 2: presentatie 25 oktober: vooraf 
uitleg van het  proces om tot visie te komen. 
Voorstel iedere werkgroep zelf presenteren? 
-Gemerts krantje: BMR (Bakel/Milheeze/de 
Rips) is opgezet door wie?  is actie van 
ondernemersverening én DSVB.  
-krantenartikelen waarbij CDA ideeën oppert 
(MFA) neemt DSVB mee? 
 
-Er is de wens om een educatief centrum op 
het landgoed op te zetten samen met het IVN.  

Jan geeft dit door aan Theo 
Schriks. 
Johan neemt dit mee 
 
 
Johan: Logo DSVB hierbij 
promoten  
 
Valt onder integrale visie  
aandacht voor leden van de 
werkgroep.  
Aandacht bij speerpunt integrale 
visie. 

7.. Sluiting Volgende vergadering: woensdag 9 november 
19:00 uur. 

 

 
 


