
Notulen en actielijst DSVB.  19 december 2019.


Aanwezig: Harrie, Sylvia, Johan, Ton Liesbeth, Marjo, Dorine, 
Wilma, Wilbert, AnneMarie, Hein en Erwin namens EHBO Bakel

Afwezig: Janine, Joke.


Agendapunt Besproken Actie

Opening Sylvia heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen Ton deelt ons mede per 1 januari te gaan 
stoppen met DSVB i.v.m. andere 
activiteiten en verplichtingen.  

Er zijn 2 bijeenkomsten geweest van ‘t 
lokaal sportcafé. 

7 januari 2020 is de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente in Het Parochiehuis van 
19 tot 21 uur. 

Sylvia bedankt Ton namens 
iedereen voor zijn inzet!

3. Notulen Worden doorgenomen en goed gekeurd. 



4.Stand van zaken 
AED

Hein geeft uitleg bij het overzicht van de 
huidige situatie. Op een plattegrond is 
mbv gekleurde cirkels aangegeven welke 
gebieden voorzien zijn van een AED en 
welke niet. Ook geeft het aan welke AED 
24 uur per dag bereikbaar is en welke 
alleen tijdens openingstijden. De cirkel 
beslaat het gebied wat 6 minuten lopend 
van de AED verwijderd is. Zo het er nu 
uitziet komen er nog 3 AED’s tekort. 

Hein heeft wat financiële zaken m.b.t. 
aanschaf, verzekering uitgezocht. DSVB 
vraagt hem een offerte te maken van het 
complete plaatje: kosten AED, kosten 
kast, verzekering, onderhoud en training. 

In de Rips zijn onlangs 4 nieuwe AED’s 
aangeschaft, Hein zal bij hen informatie 
inwinnen. 

Johan heeft in de gebieden waar geen 
AED hangt contact gezocht met bewoners 
die aanspreekpunt van de buurt willen 
zijn/ contactpersoon zij gaan zich inzetten 
voor een AED in hun wijk. Zij worden 
betrokken in het proces om in hun buurten 
AED’s te hebben en zo de dekking voor 
heel Bakel te realiseren.  

In januari vindt een gesprek plaats met 
deze contactpersonen, DSVB en EHBO 
over de stand van zaken. Daarna kunnen 
verdere plannen gemaakt worden. 

Hein maakt offerte. 

Hein gaat informeren in De 
Rips. 

Johan, Dorine, EHBO



5.Stand van zaken 
dorpsondersteuners

18 januari is er een lunch op initiatief van 
Hannelore Verheijen (sponsor). Deze 
lunch is voor mensen die behoefte hebben 
hun sociale contacten uit te breiden. Het 
gaat om ongeveer 30 personen die 
zichzelf hiervoor aan kunnen melden of 
op voordracht van anderen benaderd gaan 
worden door Wilma en Marjo. Lunch 
vindt plaats bij Jut en Jul. 

Scootmobielen zijn beide verhuurd. 
Huurprijs 17,50 p/m. Marjo maakt een 
verhuur contract. 

Innovatiebudget: Wat gaan we hiermee 
doen? De verantwoording voor de 
plannen moet voor april a.s. binnen zijn. 
Graag iedereen erover na denken. Wilma 
zoekt uit welke randvoorwaarden er zijn 
en stuurt ons deze toe. 

Marjo 

Wilma

6. Zorg in het dorp
 Voor volgend overleg graag iedereen de 
toegestuurde info nog doorlezen dan staat 
dit onderwerp opnieuw op de agenda. 
Onveiligheid. 

7. stand van zaken 
speeltoestellen.


Sylvia heeft overleg met gemeente gehad. 
Op Neerakker komt geen nieuw 
speeltoestel. Duinroosstraat: hier is vanuit 
de gemeente nog niks mee gedaan dus in 
januari volgt er wederom een overleg. 



8. Wonen/ 
centrumontwikkeling


Onderwerpen voor 
2020

De bijeenkomst hierover was goed 
bezocht. De uitleg was duidelijk de 
reacties waren overwegend positief. Ook 
bij het koffie uurtje werd de informatie 
positief ontvangen. De voorlichters 
hebben de bijeenkomsten als heel 
waardevol ervaren. 

Het centrumplan wordt op 8 januari aan 
het college en de raad gepresenteerd mede 
door DSVB. 15 januari volgt de 
commissievergadering en eind januari 
komt het dan in de raad en komt er een 
definitieve beslissing. 
Eerst is nog de bijeenkomst 
woonbehoefteonderzoek waarvoor DSVB 
ook is uitgenodigd, dit is op 28 januari. 
Project wonen met o.a. Samen Thuis komt 
dan daarna, later in beeld, zo halverwege 
2020.  

Afspraak maken met Petra de Regt 
(bestuur Zorgboog). Voor gesprek over de 
plannen voor Zorgboogterrein. 

Wilma en Johan

9. Sluiting en nieuwe

    datum

23 januari 2020 19:30 uur 

.


