
Notulen en actielijst DSVB 

Aanwezig: Harrie, Sylvia, Joke, Johan, Wilma, Liesbeth, Dorine, Wilbert, Marian, 
AnneMarie
Afwezig: Ton, Jannine

Agendapunt Besproken Actie
Opening
2. Mededelingen De informatieavond over 

De Ziekte van Parkinson 
was een succes! Groot 
aantal bezoekers, veel 
positieve reacties.

Zorg in het dorp; met als 
thema Mantelzorg. Goede 
zinvolle bijeenkomst Er 
gaat een voorstel naar de 
gemeenteraad om de 
mantelzorgers te waarderen 
doormiddel van een “hartje 
Gemert bon”. En voor de 
jonge mantelzorgers een 
bioscoopbon. Ook zou men 
de mantelzorgbijeenkomst 
voortaan in elk dorp willen 
laten plaatsvinden waarbij 
de organisatie door 
betreffende 
dorpsondersteuners gedaan 
wordt.

Voorstelling “Pap doe 
normaal!” Een volle zaal 
toeschouwers hebben 
genoten van een 
herkenbare, tot nadenken 
stemmende voorstelling. 
Gezellig en geslaagd.
 

Johan heeft, namens 
BAVOS en DSVB contact 
met Franka Vogels om een 
vervolg hierop te plannen. 
Concreet om handvaten te 
krijgen; er als vereniging 
mee verder te kunnen.  

3. Notulen Doorgenomen.
Marian Reijnders gaat half 
juni met pensioen.



4.Centrumontwikkeling

Ontwikkeling van onze 
werkgroep

Ontmoetingplek op 
Wilbertsplein. Er heeft een 
bijeenkomst plaats 
gevonden waar na is 
gedacht hoe de bevolking 
te betrekken bij de 
ontwikkeling ervan.
In samenwerking met de 
scholen vragen ze de 
kinderen een opstel of 
tekening te maken met hun 
ideeën over de 
ontmoetplek. 24 mei is 
daarvan de deadline. 
Hierna gaan de ontwerpers 
aan de slag om er de 
highlights uit te halen en 
een voorlopig ontwerp te 
maken met verschillende 
scenario’s.
5 juni vindt de presentatie 
hiervan plaats op een 
openbare bijeenkomst. 
Inwoners krijgen hierin dan 
een stem en kunnen ideeën 
aandragen. Voor diegene 
die daarbij niet aanwezig 
kunnen zijn is er ook nog 
een presentatie op 11 juni 
tijdens het koffie uurtje.

Hoe willen we verder gaan, 
ons meer zichtbaar maken?
We moeten de inwoners 
meer betrekken bij DSVB.
Notulen komen op de site 
evenals de agenda.
Voorstel om met regelmaat 
een nieuwsbrief vanuit alle 
werkgroepen te publiceren.
Overige werkgroepen in 
beeld brengen en samen 
themabijeenkomsten 
organiseren om zo 



5. Zorg en welzijn AED: Erwin namens 
EHBO afd. Bakel.  Alle 
EHBO-verenigingen van 
onze gemeente zijn 
samengekomen voor 
overleg en afstemming. In 
Gemert is een zogenaamde 
5 minuten zone bereikt. 
Hierin hebben EHBO en 
Hart en aas samengewerkt. 
In Bakel is dit niet het 
geval maar wel het doel. 
Hoe kunnen we dat 
bereiken? Er is in kaart 
gebracht waar AED’s 
momenteel hangen en hoe 
hun beschikbaarheid is. 
Blijkt dat er 2 AED’s 
tekortkomen om de 
dekking te hebben. De 
gemeente kan hierin niks 
betekenen. Plan van 
aanpak: organiseren van 
een bijeenkomst waar alle 
contactpersonen worden 
uitgenodigd van 
verenigingen, bedrijven en 
particulieren die een AED 
hebben op dit moment. 
Samenwerken, samen 
optrekken.  
EHBO wil zorgdragen voor 
het scholen van inwoners 
op gebied van reanimatie 
en gebruik AED. EHBO 
wil dit gratis aanbieden.

Samen thuis huis: Wilma, 
Dorine en Johan zijn bij 
overleg Goed Wonen 
geweest. Vraag om in kaart 
te brengen welke plekken 
in centrum in aanmerking 
zouden kunnen komen 



6. stand van zaken 
dorpsondersteuners.

Vraag om toestemming om 
geld uit het innovatie 
budget beschikbaar te 
stellen voor het 
beweegproject voor 
lichamelijk beperkte 
ouderen. Dit is voor de 
duur van 3 maanden en 
wordt begeleid 
beweegcoach. Op initiatief 
van Dr. van Erp. Na deze 3 
maanden neemt KBO het 
over. Aanwezige geven 
akkoord.

Er zijn 3 scootmobielen in 
Bakel die uitgeleend 
worden door Wilma en 
Marian. Marian vraagt om 
stallingsruimte. Aanwezige 
hebben vragen over 
begeleiding en instructie 
bij uitleen en verzekering. 
Dit blijkt in andere dorpen 
ook een heikel punt. 
Besloten wordt om dit op 
de bestuur agenda van 
DSVB te zetten voor 
verder overleg.

Sylvia; op agenda bestuur 
DSVB zetten.

8. Sluiting en nieuwe
    datum

16 mei om 19.30 uur




