
 

 

Notulen en actielijst DSVB 20-09-2017 
 
 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof,  Huub van 

Hout,  Wim Kuijpers,  Jolanda Manders,  Ilona Monster,  
 

 
Afwezig: 
Bezoekers: Bernadette van Kempen,  Ria Willemsen,  

 
 

 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2.  Welkom 
Jolanda Manders 
namens Zorgboog 
locatiecoördinator 
landgoed Bakel 
 
 

  

3. medelingen 
 

- Er is nog geen invulling voor de functie van 
Joris van Loon binnen DSVB 
- Monique de Leeuw/ Maarten de Leeuw 
hebben interesse voor deze werkgroep. Er 
wordt conctact met hen opgenomen.  
 
 

 
 
Johan, Wim 

4. Notulen 12-07 -N279: DSVB wordt betrokken bij 
invulling/uitvoering plannen rondom N279. 
ZLTO zoekt ook betrokkenheid. 
Contactpersoon van de gemeente is Nelleke 
Knipscheer. Vraag richting gemeente: hoe 
komt ontsluiting richting Bakel er uit te zien? 
-Verplaatsing leegstaande bedrijfspanden 
vanuit kerngebied naar industrieterrein 
mogelijk? Gemeente kan hierin meewerken, 
maar provincie heeft hier ook een stem in. Nu 
ongeveer 7 bedrijven die wachten op locatie 
in Bakel.  
Vraag: er zijn langdurige opties op kavels 
zonder investering, terwijl ondertussen een 
wachtlijst voor ondernemers bestaat.  
-Akroconsult levert dorpsregisseur.(2 pers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan informeert hierover bij de 
wethouder. 



 

 

5. speerpunt 
landgoed Bospark 

-Visie Zorgboog: Bernadette en Ria hebben 
gesprek gehad met Jan Overeen. 
Visie Zorgboog is gepresenteerd door Michiel 
-Jeroen van Triest (golfbaanmanager): 
Natuurpoort en golfbaan hebben 
samenwerking,maar Natuurpoort heeft te 
weinig kamers. Hotel mogelijk in bospark ? 
gesprek volgt met Henry Plaggen en Jan 
Overeen van Zorgboog. 
-Geopark: wens bezoekerscentrum te 
openen.  
.  

 

6. speerpunt 
buitengebied 

-Tegoedbonnen (waarde €300.000) 
beschikbaar gesteld door de provincie tbv 
herindeling  buitengebied.  Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade houdt zich bezig met 
herindeling buitengebied namens de 
provincie.  
- rapport TNO studenten “duurzaam 
ondernemen Gemert/Bakel” deelrapport  
betreft agrarische sector, momenteel ter 
inzage bij werkgroepleden speerpunt 
buitengebied.  
 

 

7. speerpunt integrale 
visie kerngebied 
Bakel 

-Ondernemersvereniging: er wordt een 
gezamelijke bijeenkomst door de gemeente 
georganiseerd.  
-1e fase: belangrijkste 10 locaties (van de 40 
locaties) zijn benoemd waar contact mee 
opgenomen moet worden.  
-Dorpspartij bijeenkomst kerngebied: aantal 
mensen van DSVB waren aanwezig.  Het 
betrof een inventarisatie van wensen, er werd 
geen concreet plan gepresenteerd.  
-Akro consult is 6 september gestart en voert 
gesprekken met 10 partijen. Eind sept zijn 
gesprekken afgerond.  
 

Septemberde gemeente 
informeert hier nog over 
 
 
 
 
 
  

8. communicatie, 
draagvlak (stamtafel 
DSVB) 

Voorstel  stamtafel : bedoeld om 
communicatie en draagvlak te vergroten.  
Andere opties: nieuwsbrief?/Facebook? 

Johan en Siel pakken dit op met 
Akro consult.   

9. Rondvraag -Ad Janssen informeren over DSVB 
-Pastorie: geen ontwikkelingen 
-Innovatiehuis de Peel: Waterschap is oa 
betrokken. Het wordt een netwerkorganisatie 
met alle gemeenten van de peel (nog niet 
rond) 
BZW (brabants zeeuwse 
wergeversvereniging) heeft besloten  een 
kwartiermaker in te huren voor 2 dg pw.  
inhoudelijke aanvulling op Brainpoort: food, 
zorg en recreatie.  

 

10. Sluiting Volgende vergadering; woensdag 1 
november, 19:00 uur. 

 

 
 


