
 

 

Notulen en actielijst DSVB d.d.12 juli 2017 

 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Michiel van Hoof,  Huub van Hout,  Wim Kuijpers, Ilona 

Monster,  
 
 
Afwezig:  Hans van den Heuvel 
Bezoekers: Bernadette van Kempen,  Ria Willemsen  

 
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen -Joris v Loon stopt bij DSVB 
-N279: er is momenteel geen volwaardige 
aansluiting naar Bakel gepland. 

 
Johan neemt contact op met 
gemeente 

3. notulen  
12 april 2017 

vastgesteld  

4. verslag rondje 
Bakel met 
burgemeester van 
Veen, Rian Swinkels 
en Jeanine Rechters 
 

-is positief  ervaren.  
-voorstel: jaarlijks werkbezoek om goede 
communicatie/betrokkenheid te behouden. 

 

5. glasvezel Er is progressie in aanleg glasvezel 
buitengebied.  
55% deelname/cluster is vereist. Dit betreft 
een groter gebied dan Bakel. 

 

6. ondernemersfonds 
Gemert-bakel 

2e bijeenkomst is geweest.  
Plan: in september een extra bijeenkomst 
voor Bakel om draagvlak te vergroten.   

Johan 

7. industrieterrein(en) Door de gemeente is Suzanne Terburg 
aangesteld om knelpunten voor Gemert/Bakel 
in kaart te brengen. (September eerste 
bijeenkomst) 
Kansen vrijkomende agrarische bedrijven? 
(VAB) 

Johan geeft datum door aan 
werkgroepleden 
 
 
 
 
. 

8. speerpunt 
Landgoed bospark 

Visie Zorgboog wordt afgestemd met de 
gemeente en gecommuniceerd met DSVB. 
Bernadette en Ria hebben 24 juli een 
afspraak met Marion vd Akker ivm 
afstemming geopark.   

 



 

 

9. speerpunt  
buitengebied 

-Project duurzaam ondernemen Gemert/Bakel 
(TU Eindhoven): gemeente heeft 
onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld 
voor DSVB 
-Gerard Daandels (betrokkenheid bij 
verlevendiging/herindeling Peel) en Antoinette 
Knoet (provinciale staten) houden zich o,a, 
bezig met herbestemmingen in het 
buitengebied. Voorstel deze mensen te 
benaderen voor informatief onderhoud. 
 

 
 
 
 
Werkgroep buitengebied  

10. speerpunt 
integrale visie 
kerngebied Bakel 

-Keuze dorpsregisseur is afgerond. Er is een 
stappenplan gerformuleerd welk periodiek 
geëvalueerd wordt door gemeente en DSVB. 
College is geinformeerd en akkoord. 
Gemeente is opdrachtgever mbt 
dorpsregisseur.  
-Er is in September een afspraak gepland met 
Marja v Wolferen van Contact Goed Wonen. 
Er zijn enkele gegadigden voor de pastorie. 
Optie is geopperd om het perceel te splitsen 
(tuin/pastorie). DSVB heeft gevraagd tijdig 
geïnformeerd te worden over ontwikkelingen. 

 

11. rondvraag -Innovatiehuis de Peel (virtueel) is in 
aanbouw. Betrokkenheid DSVB? Voorstel 
ontwikkelingen actief te volgen. 
-Zorgboogterrein: :tijdelijke huisvesting 
Nieuwenhof  volgt ivm verbouwing van de 
Nieuwenhof. 
-Herendiner de Peel 2017: er zijn nog kaarten 
beschikbaar  

Johan 

12 . sluiting Volgende vergadering:  
woensdag: 20 september 19:00uur. 

 

 
 


