
 

 

Notulen en actielijst DSVB  

 

Aanwezig: Harrie, Ton, Marian, Sylvia, Anne Marie, Liesbeth, Dorine 

Afwezig: Wilma, Wilbert, Johan, Janine 

 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen *Ton is aanwezig geweest bij een overleg 
van de bewindvoerders en de LEV groep. 
Er komt vanuit de bewindvoerders een plan 
van aanpak m.b.t.  knelpunten waar 
tegenaan gelopen wordt. 

* 6 Juli is er een picknick voor de inwoners 
van Bakel en arbeidsmigranten bij de 
Tolbrug. Posters komen nog te hangen 
waarop ook aangegeven wordt waar men de 
kaartjes daarvoor kan kopen. 

 

3. Notulen Goed gekeurd 

 

 

4. Wonen Samen thuis: 

Brief is ontvangen door Goed wonen. Zij 
nemen contact met ons op 

 

5. Mededelingen  en 
stand van zaken 
dorpsondersteuners 

* Met de Jumbo statiegeldactie is 320 Euro 
opgehaald. Groot deel geld is in de vorm 
van Jumbobonnen besteed aan gezinnen die 
die goed kunnen gebruiken. 

* 26 Maart is er een avond over de ziekte 
van Parkinson waarbij ook een 
ervaringsdeskundige aanwezig zal zijn. 

* Bankje als rustpunt op het parkeerterrein 
is toegezegd door Michiel van Hoof 

* Project gezond bewegen door Peter van 
Erp wordt verder vormgegeven samen met 
het KBO in samenwerking met sportcoach 
Gemert-Bakel en fysiotherapie. 

* Wilma is bezig met het opzetten van een 
koffie uurtje op de Kanthoeve als 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aanvulling op de Wilbertdries wat goed 
bezocht wordt. 

* Marian gaat half juli met pensioen. De 
functie moet nog ingevuld worden. 

 

 

Wilma 

6. Zorg en Welzijn * Mantelzorg 

Binnenkort is er weer een bijeenkomst 
vanuit "Zorg in het Dorp". Er is 
geconstateerd dat ieder dorp een eigen 
invulling geven aan mantelzorg binnen hun 
dorp. Er is een wens om de invulling meer 
overkoepelend meer eenduidig te maken 
met ruimte voor specifieke behoeften van 
een dorp.  

Geopperd wordt om voort te borduren op 
wat er al is.  Een Fijne Dag op de 
Wilbertdries uitbreiden of financieel 
ondersteunen . 

Mantelzorgcompliment komt (Deels?) te 
vervallen vanuit de gemeente. Als er nog 
een bedrag beschikbaar is dit inzetten voor 
gebruik bij ad hoc situaties. 

Andere ideeën aanleveren bij Wilma of Ton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian contact Ad Janssen 

 

 

 

 

 

Allen 

 

7. Agenda 

 

* Stand van zaken volkstuin: 

Op Facebook geen reacties. Via 
rechtstreekse benadering zijn nu 2 mensen 
betrokken. Het is wenselijk dat dit er meer 
worden. 

* Stand van zaken speeltoestellen: 

In overleg hebben de bewoners van 
Neerakker(Marne) een keuze voor een 
toestel gemaakt. Deze keuze ligt nu bij de 
gemeente. 

* Strand van zaken AED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contact is nog niet gelukt. Liesbeth gaat 
Erwin van Duijnhoven benaderen. 

* Consultatiebureau Bakel: 

Vanuit de Stem van Bakel is een enquete 
verstuurd waarop 100 reactie zijn gekomen. 
Merendeel daarvan is tegen de sluiting.  

Het bestuur verstuurd een brief hierover 
naar de gemeenteraadsleden en wethouder 
met de bevindingen uit de enquete. 

* Centrumontwikkeling/speelpark: 

4 April vindt er een overleg plaats met de 
gemeente, Ravi Otten en de 
projectontwikkelaar voor een 1e 
inventarisatie wat mogelijk is voor een 
speelpark.  

Tevens zijn er voornemens om een 
inloopavond op 16 april in de Fuse van 
19.30-21.30 uur te organiseren waar alle 
inwoners mee kunnen denken en ideeën aan 
kunnen leveren. 

 

 

Liesbeth 

8. Rondvraag Anne Marie geeft aan de agenda en de 
notulen te missen op de site. Hierdoor zijn 
we niet zichtbaar. Tevens is de site niet 
meer adequaat m.b.t. de diverse 
werkgroepen.  

Hoe kunnen we dit beter regelen en hoe 
kunnen we de mensen mee betrekken bij 
wat we doen. 

Agendapunt volgend overleg, 
Sylvia 

 

 

Nadenken hierover; Allen 

 

Nieuwe datum:18 april  


