
 

 

Notulen en actielijst DSVB 17 maart 2016 
 
Aanwezig: Johan Habraken, Joris van Loon, Liesbeth Vriens, Annemarie cremers, Wilbert 
van Lanen, Harry Gloudemans, Jannine Brugman en Wilma van Wuytswinkel 
Afwezig: 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen   

3. Notulen   

4. Stand van zaken:  
    wonen 

Sinds maandagmiddag staat de enquete op 

de site. Er zijn nu 24 enquetes ingevuld. 

Onduidelijk is of de folder nu huis aan 

huis is verspreid.  

Plan Neerakker: de projectontwikkelaar 

komt met een plan en tekeningen. Hij wil 

graag kleinere huizen bouwen wat zorgt 

voor verdichting waarmee de 

buurtbewoners niet blij zijn omdat dat niet 

volgens plan is. Het plan Neerakker is 

jaren geleden vastgelegd en ondertussen 

heeft de tijd het plan ingehaald en is er 

minder behoefte aan de woningen zoals 

oorspronkelijk gepland. De gemeente 

wacht met spanning de uitkomst van het 

woonbehoefteonderzoek af.  

 

 

5. Stand van zaken: 
    Zorgcooperatie 

Theo van Hal is tijdelijk afwezig maar zal 

binnen afzienbare tijd zijn 

werkzaamheden weer opstarten. Daarom 

wordt besloten het onderwerp 

zorgcooperatie te laten rusten totdat Theo 

hersteld is.  

Wilma nodigt Theo uit voor de 

volgende vergadering.  

6. Mantelzorgmiddag Zaterdagmiddag 9 april organiseren we de 

mantelzorgmiddag. Van 14:00 tot 16:00 

uur in het Parochiehuis. Annemarie en 

Wilma zijn betrokken bij de organisatie.  

Voor zover is alles geregeld met de 

betrokken instanties.Uitnodigingen gaan 

binnenkort de deur uit. Gehoopt wordt op 

zo’n 40 deelnemers. Muziek wordt 

verzorgd door Com Cinco met jongeren 

uit Bakel. 

Annemarie en Wilma  



 

 

7. Dorpsvisie Er is een format voor de invulling van de 

dorpsvisie. Besloten wordt om daar ieder 

voor zich over na te denken en de 

volgende vergadering de input mee te 

brengen. Samen proberen we daar dan een 

visie/werkdocument voor de toekomst van 

te maken. In het voorjaar wordt deze 

dorpsvisie aan de gemeente gepresenteerd.  

Wilma stuurt het format rond. 

8. Rondvraag Jannine wil graag een informatieavond 

organiseren rondom het thema: autisme  

Jannine gaat contact opnemen 

met de beide basisscholen.  

9. Sluiting Volgende vergadering 21 april om 20:00 

uur. 

 

 
 


