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Dorpsraadvergadering 8 juli 2014 

 
Aanwezig: Piet Selen, Lilian Appeldoorn, Rick Thijssen, Jan Philipsen, Piet Kurvers, 

Erik Bovee, Ger Janssen  

 

Afwezig:  Frank Schuurmans en Mark van Lier komen later. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda 
Pilot Gebiedgericht werken; De dorpsraad gaat hierop reageren over de 

manier van afhandelen. Een evaluatie maken zonder de betrokkenen hierin te 

betrekken is niet de juiste manier. Ook inhoudelijk moeten er wellicht nog zaken 

aangepast worden. Piet Selen zal een bericht naar secretariaat en dorpsraad 

leden sturen ter inzage.  

 

2. Mededelingen / ingekomen en verzonden stukken 
Ingekomen; 

 Gebiedgericht werken 

 Nieuwe opzet jaarlijks overleg College 

 Vervoersinitiatieven; Dorpsraad is gevraagd te reageren. Nieuwe 

vervoersmodaliteiten. Reactie op Pilot.  

 Verzoek van Knopen Lopen om Stassie loop op de activiteitenkalender te 

zetten 

 Vooraankondiging VKKL datum 

 Schriftelijke uitnodiging voor de informatie avond Hippisch Centrum op 15 juli 

a.s. 19.30 uur in de Torrekoel 

 Piet Kurvers en Ger Janssen zijn naar de info avond bij de gemeente 

geweest. Er was een afvaardiging vanuit Evertsoord, Kronenberg en 

Sevenum aanwezig. Fase 1 gaat na de bouwvak beginnen, het betreft 

gebied met een grootte van 12 tot 14 hectare. Er komt een grote 

parkeerplaats en 2 grote hallen, waarvan 1 deelbare hal en 1 hal met een 

horeca gelegenheid. De horecagelegenheid wordt alleen gebruikt door 

bezoekers van de manege. Er komen een stuk of 4 rijbakken en een 

derbyterrein. Na de zomer 2015 is fase 1 gereed. Fase 2 komt daarna 

eventueel in ontwikkeling. Op de info avond op 15 juli wordt alles met 

tekeningen gepresenteerd.  

 

3. Notulen vergadering en actielijst 11 juni 2014 

Notulen;   
De notulen worden goedgekeurd. 
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Naar aanleiding van de notulen; 
Pagina 2; Punt 2; Stukje aanleveren in het VKKL krantje. Piet Selen heeft contact 

opgenomen en men gaat ermee akkoord om het aanleveren van de tekst te 

verschuiven naar een voor de dorpsraad geschikter tijdstip. 

 

4. Bouwen en wonen 
Dit agendapunt wordt behandeld zodra Mark van Lier aansluit.   

 

5. Inrichting speelplaats / dorpsplein  
Lilian Appeldoorn; De subsidie aanvraag ‘Gezonde Schoolpleinen’ is helaas 

afgewezen. Basisschool De Kroevert is wel uit alle inzendingen geselecteerd, 

maar is helaas door loting buiten de boot gevallen. Dit betekent dat de 

werkgroep Speelplaats zich gaat richten op plan B. Om alle plannen ten uitvoer 

te kunnen brengen, zullen er enkele subprojectgroepen opgericht worden. 

Hiervoor is een oproep gedaan via Isy (nieuwsbrief De Kroevert).  

 

Er is ondertussen een briefing opgesteld voor het benaderen van potentiële 

sponsoren. Eind september zal er een evenement georganiseerd worden om zo 

meer geld te kunnen genereren voor dit project. Tevens zal er een aanvraag 

ingediend worden bij het Coöperatiefonds van de Rabobank. Deze avond wil ik 

namens de werkgroep een aanvraag indienen bij de dorpsraad voor eventuele 

toekenning vanuit de prioriteitsgelden. Iedereen ontvangt een kopie van de 

aanvraag en van de briefing.  

 

20.00 uur Frank Schuurmans sluit aan. 

 

Er wordt gestemd onder de dorpsraadleden of het project onder de titel 

prioriteitsgelden valt; alle aanwezige Dorpsraadleden gaan akkoord.  

 

Een dorpsraadlid oppert de mogelijkheid van een aanvraag bij het SLK.  

 

Er wordt geadviseerd om de aanvraag bij het Coöperatiefonds breder te 

trekken, de nadruk te leggen op de totale functie van het school/dorpsplein. 

Lilian zal met Erik Bovee kortsluiten over de manier van aanvragen bij de 

Dorpsraad van prioriteitsgelden.   

 

In de dorpsraadvergadering van oktober zal bekeken worden hoe de status is 

na eventuele sponsoring en inkomsten vanuit het evenement.  

 

6. Nieuws van het greenteam  
Jan Philipsen; Uitleg van de stand van zaken. 
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7. DOP – III  
Er is heel weinig reactie van de verenigingen die deel hebben genomen. Het is 

juist heel belangrijk om de gemeenschap te betrekken bij de totstandkoming 

van dit document.  

 

8. Overleg met het College – wijzigingsvoorstel Gemeente 
 

20.28 uur Mark van lier sluit aan 

 

Nieuwe opzet van overleg met college. De regie komt wat meer in handen van 

de Dorpsraad. Vreemd dat de gemeente dit besluit neemt zonder overleg met 

de dorpsraad. In september zal Ger van Rensch dit in het dorpsradenoverleg 

toelichten. De dorpsraad vind dat het overleg een co-operatie met het college 

moet zijn. De datum wordt in overleg met de gemeente bepaalt op initiatief 

van de dorpsraad. In september zal de dorpsraad bekijken wanneer een 

afspraak gemaakt zal worden voor overleg met het college. De datum moet 

echter tijdig vastgelegd worden in verband met de agenda’s van de 

burgemeester en wethouders.  

 

Bouwen en wonen; (agendapunt 4) 
Mark van Lier; 4 Weken geleden is de laatste bijeenkomst geweest. Zonder 

aanwezigheid van de architect en aanverwante bedrijven. Harrie de Weijer was 

wel aanwezig als onafhankelijk specialist. Geïnteresseerden hebben 

ondertussen alles laten bezinken en bekeken. Er worden 6 kavels aangeboden. 

Er zijn concreet 4 gegadigden. Dus 4 woningen zijn besproken. De gemeente 

heeft 2 weken geleden de bestemmingsplanwijziging goedgekeurd. Het proces 

wordt in gang gezet en men heeft er vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 

De 4 gegadigden zijn hun wensen op papier aan het zetten. In week 35 komt 

de groep weer bij elkaar om het plan definitief te maken. Om de laatste 2 

kavels kwijt te raken, zal er in en na de vakantietijd nog geadverteerd worden.  

 

Glasbak;  Deze locatie zou vervallen als er gebouwd gaat worden. Aangezien 

dit voorlopig niet gaat gebeuren, blijft de huidige locatie gehandhaafd. Door 

toehoorders is geklaagd over de rommel rondom de glasbak.  

 

9. Rondvraag 
Erik Bovee; Gaat het vervoer van de Evertsoordse kinderen met de wensbus 

volgend jaar? Hoogstwaarschijnlijk gaat de wensbus na de zomervakantie van 

start met dit vervoer.  Pilot wensbus wordt wat langer qua tijd. Dus er is wat meer 

tijd en ruimte.  

 

Ger Janssen; Gertie heeft gebeld; inventarisatie van de dorpsraad hoe ze 

interactief bezig zijn. Voorbeeld; portal Kessel; inwoners actief proberen te 

krijgen op de site. Een digitale ontmoetingsplek creëren. Blijkbaar is hier sprake 

van een Pilot en is bovendien gesubsidieerd.  
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10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om  20.59   uur en dankt alle aanwezigen voor 

hun komst en inbreng. 
 
 

Genotuleerd door Lilian Appeldoorn. 

  

Vastgesteld in de Dorpsraadvergadering d.d. 10 september 2014. 

 

Ondertekend voor akkoord door Ger Janssen, secretaris  

 

 

 

____________ 

 

 

Ondertekend voor akkoord door Piet Kurvers, voorzitter 

 

 

 

____________ 
 


