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Documentnummer: DR 14-03  

Vergaderdatum: 19-05-2022  

Opgesteld door: Jan van Gerven  

Op: 20-05-2022  

   

Aanwezig dorpsraad 

leden: 

 

 

Maarten Smits, Ria van Gerven, Erica Hoppenbrouwers, Door de Beus, Karin Kruithof, Robert Delien, 

Eric Dillissen, Timo Danner en Albert Beukelman 

 

Afwezig : Loes Kolsters, Buurtbeheer Middel- en Westelbeers.  

Aanwezig op 

uitnodiging: 

 

Yolande Struijs, Corine van Overdijk ( sinds 1 dag wethouder), Ine Cox, Inge van den Broek ( Oirschot 

voor elkaar ), Eric Schellekens ( waterschap de Dommel) , Martijn Sanders ( uitvoerder plan Kleine 

Beerze bij fa. van Beers) 

 

Aanwezige 

belangstellenden:                               

  

Ian Deeben, Ferry Adriaans, Hennie en Kees Deenen, Rik Adriaans en Eveline, Hein Bressers, Francien 

Deenen, Rien van Breda (dorpsondersteuner), Pierre Kolsters, Mark Niholt, Joyce Hamers 

 

   

   

 

• Opening en vaststelling agenda en notulen. Maarten is voorzitter. De notulen van 17-03-2022 worden vastgesteld met een 

opmerking: Honden mogen in de Staatsbossen niet los lopen.. 

 

   

   

Ingekomen & uitgaande post.  

Nieuwsbrief N 395 

Nieuwsbrief VVK. Op 1 juni is er ledenvergadering, indien je daar naartoe wil graag even melden. 

Uitgaand is het jaarverslag van de Dorpsraad over 2021, een verantwoording naar de gemeente over wat we met het gekregen geld 

hebben gedaan.  Maarten constateert dat er best veel activiteiten geweest zijn, dat stemt tot tevredenheid. 

 

Herinrichting Kleine Beerze. Eric Schellekens ( Waterschap de Dommel) vertelt dat dit project al een lange voorgeschiedenis 

kent. Na werkzaamheden in Hoogeloon en Vessem staat men nu op het punt te starten met het laatste traject Molenbroek tot 

Andreasstraat. De aanwezigen kunnen op vrij gedetailleerde kaarten zien wat de plannen precies inhouden. Ook is inmiddels bij alle 

inwoners een flyer bezorgt over deze werkzaamheden en hierin lees je ook over de ‘BouwApp’ om de werkzaamheden te volgen. 

Martijn Sanders (van Beers Hoogeloon) zegt dat de werkzaamheden gestart gaan worden na het broedseizoen.  

 

Verslagje Ine Cox ( wijkagent). Kijkt terug op een betrekkelijk rustige periode. Er waren een paar verkeersongevalletjes, vooral 

veroorzaakt door de werkzaamheden aan de N 395, een inbraak in een schuur en een Whats app melding over een verdacht 

persoon.  Vervolgens ontstaat een discussie over de veiligheid van de vernieuwde N395. Te hard rijden, onveilige oversteek voor met 

name schoolkinderen. Maarten zegt dat dit alle aandacht van de Dorpsraad heeft, hij vraag iedereen om gevaarlijke situaties te 

melden, dan zal hij, een maand na heropening, contact leggen met BAM om verbeteringen te laten aanbrengen. In de laatste Stroom 

(ouderblad van de basisschool) staan de regels voor het oversteken van de schoolkinderen. Rik Adriaans zegt dat hij contact met 

BAM heeft gehad over de rotonde bij de Marjolein, aan zijn verzoek wordt niet tegemoet gekomen. 

 

Kascontrole.  Eric en Ian adviseren de vergadering de penningmeester te dechargeren.  Applaus voor Maarten. 
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Nieuws uit de werkgroepen, lopende activiteiten. 
Dorpsondersteuner. Rien van Breda stelt zich voor als nieuwe dorpsondersteuner voor Oostelbeers, telnr.  0640630170, e-mail 

is: rien.vanbreda@levgroep.nl. 

 

AED. In Oostelbeers voldoende AED’s aanwezig, bij Kerk, Rozemarijn, Antoniusstraat, Achterste Hei en Wiltons hof. Volgende week 

wordt laatste cursus gegeven. In september is er een herhalingscursus.  

 

Platform Oirschot voor elkaar.  Een aantal personen en organisaties zijn bezig een platform op te zetten om vragen en 

verzoeken over de samenleving samengebracht kunnen worden. Een soort marktplaats, voor meer info kun je de website bezoeken 

www.oirschotvoorelkaar.nl     

 

Kindcentrum De Beuk.  We gaan een spannende tijd in. Voor 1 juni moet de minister van Onderwijs beslissen over de aanvraag 

van kindcentrum De Beuk. Daarna kunnen de plannen verder vorm krijgen, de gemeente moet voor onderdak zorgen, een 

onderwijsorganisatie kan benaderd worden om het onderwijsaanbod te gaan verzorgen. Het is erg frustrerend dat op dit moment 

nergens een klankbord gevonden kan worden om al te anticiperen op de toekomst, gestelde vragen worden niet beantwoord of 

afgedaan met een dooddoener. Niet uit het oog mag worden verloren dat de oorzaak van dit alles is, het voorgenomen besluit van 

Skobos om locatie Oostelbeers te sluiten. Rik brengt in dat hij zich afvraagt of de plannen voor het IKC wel voldoende breed  

aangepakt worden, indien dat niet zo is bestaat het gevaar dat bij de presentatie bezwaren gemaakt worden en dat het proces 

opnieuw opgestart moet worden. 

 
Duurzaam Oostelbeers.  Betreft het gebied tussen Beukenhaag, Maneschijn en Driehoek. Er is subsidie verkregen om de 

plannen goed en voortvarend aan te pakken. Twee professionele bureaus hebben een visie ontwikkeld, dat is recent ingediend. Het 

is geen plan, eerder een verzameling van ideeën, waarbij onder andere duurzaamheid, natuurwaarde, kleinschaligheid, diversiteit, 

dorpse karakter, groot deel van de oorspronkelijke landschapstructuur wordt teruggebracht, en kleinschalige woningbouw ( hofjes) 

uitgangspunt waren. Het ziet er allemaal goed uit, vraag is echter hoe nu verder. Binnenkort zal een en ander gepresenteerd worden 

waarna vooral gemeente en eigenaar er een klap op moeten geven. Tempo maken is belangrijk.    

 
Terrein voormalige Wok. Wethouder Piet Machielsen is er niet in geslaagd om tot een overeenkomst met de eigenaar te 

komen. Dhr Verhulst is eigenaar. Hij heeft aangegeven voorlopig niet tot actie over te gaan, daarmee verkeert dit proces in een 

impasse. 

 

Wormenkwekerij.  Staat nog steeds te koop. Gemeente heeft aangekondigd zich strikt aan de regels en voorwaarden te zullen 

houden. Dorpsraad Oostelbeers zal de ontwikkelingen ook nauwgezet in de gaten houden. 

 

Hutspot.  De uitslag van de fotowedstrijd is bekend gemaakt de winnaars kregen een bloemenbon. 

29-4 werd bijgepraat met een aantal ouderen als reguliere Hutspot activiteit. 

15 -5 Doremi concert in de Kerk, was heel geslaagd, jeugdige talenten kregen een podium. 

10 of 17 juni ontmoeting bij de Muijstermolen met uitleg over plannen met de Kleine Beerze. 

25 juni Roefelmiddag kinderen leren ouderwetse technieken (breien en haken) maar  dit jaar ook driedimensionaal printen. 

Juli is er afsluitdag van dit seizoen, in augustus wordt weer een picknick georganiseerd. 

Dorpsraad Hutspot gaat zich weer opgeven voor de Rabo clubkas campagne. 

 

Vliegverkeer.  Door zegt dat vluchtroutes alle aandacht hebben. Het verleggen van routes veroorzaakt op een andere plek 

hetzelfde probleem.  Dus daarin is men terughoudend, melden blijft gewenst, dat kan bij samenopdehoogte.nl  Er is verschil in 

militaire vluchten, waar we geen invloed op kunnen uitoefenen en burgervluchten. Robert Delien vermoedt dat er bewust niets 

wordt gedaan met de klachten vanuit Oostelbeers.   

 

Rondvraag. 
Ria van Gerven. Bedankt Ferry Adriaans en Ad van Gestel voor het vullen van de bloembakken aan de lantaarnpalen, fleurt op. 

Vraagt verder aandacht voor de portaalborden, zijn nu verwijderd vanwege werkzaamheden aan N395. 

mailto:rien.vanbreda@levgroep.nl
http://www.oirschotvoorelkaar.nl/
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Sjaak Hoppenbrouwers. Hoe gaat het als ik ergens een bankje wil plaatsen? Yolanda Struijs zegt dat verzoek ingediend kan worden 

bij de gemeente. Men bekijkt dan of plaats geschikt is en of er middelen zijn. 

Hein Bressers. Stelt zich beschikbaar om volgend jaar kascontrole uit te voeren. 

Erica stelt voor om op 17 juli mee te doen met het Dorpsfestival, Door de Beus kondigt Beers hapt en trapt aan: 1 oktober. 

 

 

Attentie: voor iedereen, de volgende vergaderdata van de Dorpsraad zijn: 15-9 en 17-11. 
Sluiting om 21.45 uur door Maarten, met dank voor ieders inbreng en nodigt iedereen uit om volgende vergadering weer present 

te zijn.   


