
 

 

Notulen en actielijst DSVB dd 1 november 2017 

 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken,  Michiel van Hoof, Wim Kuijpers, Jolanda Manders,  
Ilona Monster,  
 
 
Afwezig: Hans van den Heuvel, Huub van Hout 
 
Bezoekers: Ria Willemsen 
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen Bernadette van Kempen heeft aangegeven af 
te zien van verdere aanwezigheid bij deze 
werkgroep ivm deelname/aanwezigheid van 
Jolanda en Ria als klankbord Zorgboogterrein.  
-Stemmen Bakelse Bakelnaar is gestart. 
 

 

3. Notulen 
20-09-17 

Punt 3: -Moniek en/of Maarten de Leeuw, 
afspraak wordt gepland.  
-Opvolging voor functie van Joris van Loon: 
loopt . 
 
Punt 4: -N279: Nellek Knipscheer is weg bij 
de gemeente en wordt vervangen door Elice 
Steijaart. Aansluiting bij voormalig tuincentrum 
vd Velden: we worden niet voldoende 
geïnformeerd door gemeente. Voorkeur voor 
één aanspreekpunt voor dit onderwerp  
-Dorpregisseurs zijn Martine van Neer en 
Roger Kersten. 
-Leegstaande bedrijfsgronden: er heeft nog 
geen gesprek/bijeenkomst plaats gevonden 
omdat gemeente vooraf verder onderzoek 
noodzakelijk acht.  
 
Punt 5: Langoed Bospark rectificatie: 
Jan Overeem  Nederheide 
Hendrik Plagge  Zorgboog 
 
Punt 7: -notitie dorpsregisseur: 
Commmunicatie naar bewoners verzorgen via 
Gemerts nieuwsblad = voorstel 
- Ondernemersfonds Bakel stagneert.  
 
 
 

 



 

 

4. speerpunt 
landgoed Bakel 

Besluit rondom visie zorgboog is genomen.  
 
 
Geopark : persmoment op korte termijn 
Unesco Geopark Peelhorst is een feit. 
Geopark = 6 gemeenten van Uden tot 
Gemert, Bospark hoort daar nog niet bij. Ria 
schrijft een factsheet (welke middelen zijn 
nodig?) en brengt  peelrandbreuk in kaart 
hiervoor., Streven is aansluiting te krijgen bij 
Geopark Peelhorst.  
 

 

5. speerpunt 
buitengebied 

-Innovatie wordt soms tegengehouden door 
wetgeving Innovatiehuis de Peel 
inschakelen (Peter de Wit). Innovatiehuis de 
Peel heeft 3 speerpunten van Brainpoort 
overgenomen: buitengebied, zorg en 
recreatie.   
-Coöperatie Morgen Groene Energie”   
aansluiten overwegen. 
-Pm: gesprek Gerard Daandels  
-Floris Alkemade (Rijksbouwmeester)  blik 
op Bakel? 
-Behoefte aan contactpersoon om 
ondernemers in contact te brengen met 
buitengebied (nieuwsbrief?). 

 

6. speerpunt integrale 
visie kerngebied 
Bakel, voortgang 
dorpsregisseur 

-Prioriteiten voor DSVB mbt gemeente: 

 Vast aanspreekpunt 

 bedrijflocaties 

 woningen  
 
Dorpsregisseur:  
opdrachtgever dorpsregisseur is gemeente, 
maar de regie is bij zowel gemeente als 
DSVB (projectteam). 
Eerste analyses zijn nu geweest. 
Dorpsregisseur heeft notitie met eerst 
bevindingen geschreven.  
 
-interactieve kaart van de 
Ondernemersvereniging wordt gedeeld met 
deze werkgroep. 
 
 
 

 

7. communicatie 
stamtafel, kerstmarkt 

-Kerstmarkt 11:00-16:00 uur  
presenteren verleden-heden-toekomst  
-29 nov  parochiehuis: experts + 
belanghebbenden spreken scenario’s door. 
Horeca en zorg in centrum in kaart brengen 
en clusteren.   
8 nov: klein committee 
(experts/belanghebbenden/gemeente/…) 
bereidt op kleine schaal voor 
(ontwikkelscenario’s /concepten). 29 nov 
worden eerste bevindingen verder uitgewerkt . 
“ Wat was er in het verleden, wat is er nu en 
wat is het toekomstperspectief”. 

 

8. ..   



 

 

9. Rondvraag -Transparantie is vereist ivm mogelijke (schijn 
van ) belangenverstrengeling. Voorstel: op 
nieuwe website alle namen met 
(neven)functies vermelden. 

 

10. Sluiting 29 november , 19:00-19:30 uur afstemmen 
werkgroep ondernemen 
19:30-21:30 expertsessie integrale 
kerngebied bakel 

 

 
 


