
 

 

 
 
Notulen en actielijst DSVB   18-1-2018 
 
Aanwezig: Jannine , Wilma, Ton, Harrie, Johan, Liesbeth, Dorine 
Afwezig: Anne Marie, Wilbert  
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening Terugkijkend op activiteiten: 

- Expert sessie centrum Bakel is 

geweest. Veel uitgekomen. Daaruit 

wordt één format tekening 

ontwikkeld. Woensdag a.s. start de 

volgende fase 

- Kerstmarkt is “versneeuwd”, 

weinig bezoekers en niets nieuws 

uit gesprekken naar voren 

gekomen 

- “Samen Thuis” Gemert. Korte 

uitleg over bezoek ter 

inventarisatie. Wordt nader 

bekeken of “Samen Thuis”in 

Bakel gewenst en haalbaar is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie, Wilma, Dorine 

2. Mededelingen   

3. Notulen G.b.  

4. Wonen Er is een publicatie geweest dat er in 

Bakel de komen jaren een bepaald aantal 

woningen bijgebouwd gaan worden. 

Contact opnemen met Nienke Verhagen 

om duidelijk te krijgen hoe het plan is 

hieromtrent 

Johan 

5. Zorg en welzijn Jongerenwerkers zijn een jongerenavond 

(13-18 jr) gestart in de Fuse op 

donderdagavond van 19.00-21.00 uur. 

Er is inmiddels een vaste groep jongeren 

maar uitbreiding is wenselijk. 

 

Dorpsondersteuner en de 

jongerenondersteuners in samenwerking 

met de LEV groep zijn bezig wederom 

een avond te organiseren over alcohol en 

drugs. Op dit moment wordt bekeken 

waar de behoefte liggen.  

Zij zijn tevens op zoek naar ouders en 

verenigingen die over dit thema willen 

praten 

 

 

 

 

 

 

Dorpsondersteuners, 

jongerenwerkers, LEV groep 



 

 

6. Wat verder ter tafel  
    Komt 

Olleke Bolleke: Sommige ideeën zijn 

aangedragen aan de dorpsregisseurs. 

Ideeën zijn er genoeg maar nu nog iemand 

die zijn schouders eronder wil zetten en de 

kar gaat trekken. 

Hoe is de stand van zaken m.b.t. het 

vastgoed van de gemeente op dit moment. 

Maurice Emonts hierover bevragen 

 

Levendiger maken van de website DSVB. 

Iedere werkgroep krijgt/heeft een code 

ontvangen in zelf actuele informatie op de 

site te kunnen zetten 

Ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle werkgroepen 

7. Rondvraag Er is behoefte aan een duidelijke agenda 

om het overleg concreter in te gaan. Dit is 

een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Aanleveren agendapunten in de week voor 

het overleg.  

Allen 

8. Sluiting en nieuwe 
    datum 

I.v.m carnavalsvakantie op donderdag 22 

februari 

 

 
 


