
Notulen en actielijst DSVB 16 mei 2019 

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

Agendapunt Besproken Actie
Opening
Mededelingen Terugkoppeling 

bijeenkomst 7 mei:
Het betrof een bijeenkomst 
waarin de gemeente de 
stand van zaken aangaf met 
betrekking tot de 
maatschappelijke 
instellingen. De opkomst 
voor deze bijeenkomst was 
erg gering.  was erg weinig 
opkomst. De communicatie 
hieromtrent vanuit de 
gemeente was onvoldoende 
en onduidelijk. 

Doelstelling is te kijken of 
en hoe maatschappelijke 
instellingen en 
verenigingen weer terug 
naar het centrum kunnen. 
De gemeente gaat nog 
diverse gesprekken met 
verenigingen. In juli zullen 
er hieromtrent nadere 
besluiten worden genomen. 

 



Stand van zaken 
dorps-ondersteuners

Op de volgende 
bijeenkomst van zorg in 
het dorp staat eenzaamheid 
op de agenda. Er wordt om 
input gevraagd. Zijn de 
mensen die eenzaam zijn 
voldoende in beeld. Dit is 
niet het geval. Duidelijk is 
dat eenzaamheid niet iets is 
wat ouderen betreft, ook 
bijvoorbeeld kinderen 
hebben hiermee te maken. 
Vaak zijn financiële 
problemen ook een oorzaak 
van eenzaamheid. Het zijn 
vaak zorgmijders. 

Wat kan men doen tegen 
eenzaamheid? 
Laagdrempelige zorg 
organiseren, toegang via 
dorpsondersteuners, 
koppeling met huisarts, etc. 

Er is een nieuw plan ten 
aanzien van de aansturing 
van de dorpsondersteuner. 
De leefbaarheidsgroep was 
voorheen de ogen en oren 
van de dorpsondersteuners. 
Dit wordt nu wel gemist. 
Het gaat hierbij ook vaak 
om vertrouwelijke 
informatie. Besloten wordt 
om voortaan voorafgaande 
aan de vergadering van de 
werkgroep WZW de ‘oude 
leefbaarheidsgroep’ bijeen 
te laten komen.

De vacature van 
dorpsondersteuner is naar 
alle waarschijnlijkheid 
inmiddels ingevuld. Omdat 



Notulen Doorgenomen en 
vastgesteld. 

Stand van zaken AED 
Bakel

Het blijkt dat Erwin het te 
druk heeft gehad om de 
inventarisatie te kunnen 
voltooien. Er is dus nog 
steeds geen duidelijkheid. 
Als voorbeeld wordt Aarle-
Rixtel genoemd waar AED 
hangen met een cijferslot. 
Wanner de volgende 
vergadering geen 
duidelijkheid is, wordt 
bezien hoe we als DSVB 
hierin zelf actie kunnen 
ondernemen.

Liesbeth neemt contact op 
met Erwin. 



Centrum-    
ontwikkeling

Wonen

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. 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.

Samen thuis huis: 
Wilbert heeft via de mail 
aangegeven dat het samen 
thuis huis op de kaart staat 
en bij de wethouder is 
aangegeven. 

Zet 5 juni in je agenda!

Wilbert zal de volgende 
keer stand van zaken en 
update aangeven



Speeltoestellen Speeltoestel in 
Klimroosstraat wordt 
verwijderd,  is afgekeurd. 
Op de Marne komt een 
nieuw speeltoestel, is 
uitgezocht door bewoners 
en toegezegd door 
gemeente. Toestel 
Klimroosstraat is inmiddels 
verwijderd. Met de 
buurtbewoners zal na de 
grote vakantie samen 
bekeken worden hoe plek 
nu in te vullen



Consultatiebureau Er heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen de 
Zorgboog, gemeente en 
DSVB (Peter en Wilma). 

Het heeft te maken met de 
huisvesting. 
De vaccinatiegraad betreft 
vooral een probleem op de 
Kanthoeve. De Zorgboog 
wil medewerking verlenen 
door het prikuur op de 
kanthoeve te laten 
plaatsvinden.

Het blijkt dat er al veel 
mensen naar Gemert gaan 
ivm ruimere 
openingstijden. Er wordt 
erkend dat het 
consultatiebureau meer is 
dan allen een prikuurtje. 
Sociale contacten, 
ontmoetingsplek is ook 
belangrijk. 

Er wordt nu gekeken naar 
een geschikte ruimte, 
waarbij bepaalde 
voorzieningen 
randvoorwaarden moeten 
zijn (aantal ruimte en 
koelkast).

Wilma houdt de werkgroep 
op de hoogte



Ontwikkeling van onze 
werkgroep

De zaken die de vorige 
keer zijn aangegeven zijn 
gedeeld in de 
bestuursvergadering van 
DSVB. Daar was men 
enthousiast over. De ideeën 
worden verder uitgewerkt. 
De agenda en de notulen 
staan voortaan op de site en 
ook alsmede de data van de 
vergaderingen. 

De werkgroepleden kunnen 
altijd mensen uitnodigen 
voor de vergadering etc., 
als men geïnteresseerd is

Rondvraag Aantal wijken krijgen geen 
Gemerts Nieuwsblad. 
Optie is om deze neer te 
leggen bij de bibliotheek, 
Jumbo en de Wilbertdries.

Het was de laatste 
vergadering van Marian. 
De leden van de werkgroep 
danken haar voor haar 
inzet en toewijding. 

Op 28 mei is er een 
bijeenkomst van het CDA 
in Bakel

8. Sluiting en 
    nieuwe datum

20 juni om 19.30 uur
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