
 

 

Notulen en actielijst DSVB d,d, 25 jan 2017 

 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van 

Hout, Wim Kuijpers, Ilona Monster,  

 
Afwezig: Floor Swinkels 

Bezoekers: Bernadette van Kempen, Joris van Loon,  Ria Willemsen  
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen -Floor Swinkels wil als achterwacht 
functioneren, niet als vaste deelnemer van de 
werkgroep. 
-website wordt op korte termijn vernieuwd   
-N279: presentatie Arcadis Joris, Johan en 
Huub aanwezig. Geen nieuws. Aangemeld 
voor nieuwsbrief + worden op de hoogte van 
gesprekken gehouden.  
Vraag: standpunt innemen namens werkgroep 
ondernemen van DSVB? keuze voor optie 
die de meeste economische dynamiek 
stimuleert.  
-ondernemersfonds: gesprek Johan/gemeente 
streven van de gemeente is om  per 1-1-18 
een ondernemersfonds te starten voor de 
gehele gemeente.  

 

3. Notulen  
09-11-2016 

Punt 5 :Bidboek  de Peel is een alinea ipv 

heel document. 

 

4. Verslag gesprek 

Janine Rechters mbt 

oplegger Dorpsvsie 

 

Janine Rechters gaat dorpsvisie ambtelijk 
vertalen naar uitvoerend document voor de 
gemeente (randvoorwaarden,middelen) 
16 feb volgt nieuw gesprek.  
 

Actielijst (concept) : Johan checkt 
of dit klopt met Dorpsvisie 

5. Aktielijst DSVB 

 

 Actielijst (concept) : Johan checkt 
of dit klopt met Dorpsvisie 

6. .. Speerpunt 

Landgoed / Bospark 

(gesprek Zorgboog 7-

2-2017) 

 

Zorgboog is bezig met voorbereiding visie op 
eigen terrein.  
Er moet eerst bestuurlijk draagvlak komen 
voordat nieuwe ideëen bekeken worden. 
Hierna kan DSVB aansluiten op visie. 
Tijdspad: zomer 2018. 
7-2 gesprek: om op de hoogte te blijven wat 
er speelt mbt zorg.  

Op de hoogte blijven en in 
netwerk blijven van de Zorgboog 
+ DSVB op de hoogte houden. 
Jan, Johan, Ria,  namens DSVB 



 

 

7. Speerpunt 

buitengebied 

 

Geen bijeenkomst gehad. 
Bestemmingsplan, structuurvisie is nog niet 
helder. Aandacht voor Bakel energieneutraal 
(voorbeeldfunctie.) 

Bijeenkomst voor de volgende 
vergadering inplannen om 
aandeel DSVB in kaart te kunnen 
brengen. 

8. Speerpunt 

integrale visie 

kerngebied Bakel 

 

Michiel, Jan en Johan hebben als eerste 
aanzet een document geschreven “actieplan 
Dorpskern Bakel”. Bedrijfslocaties en 
openbare ruimten zijn onder de loep genomen 
mogelijkheden om bedrijfruimten om te 
zetten naar woonbestemming en de 
bedrijfsbestemming verplaatsen.? Ruimten 
moglijk te optimaliseren? Contact leggen om 
te informeren naar ambities, ideeen, 
mogelijkheden + contact leggen bij gemeente. 
DSVB maakt programma van wensen, 
dorpsarchitect werkt dit uit.  
 
Opmerkingen: 
-deelname vanuit bewoners/DSVB ivm ander 
perspectief 
-allebei de scholen meenemen + sporthal 
-Industrieterreinalle kavels zijn weg.  
 
 
 

uitvoeren 

9. Rondvraag Johan: werkgroep wonen,zorg en welzijn 
heeft onderzoek gedaan naar wensen. 
Gesprek  met goed wonen volgt hierover.  

 

10. Sluiting 
Volgende 
vergadering 

8 maart 2017 19:00 uur  

 
 


