Concept NOTULEN

Secretariaat:
Daan van Hoogstraten, Oude Kluis 31
5423SM Handel T: 0492-840399
E: secretaris@dorpsoverleghandel.nl

Notulen dorps informatieavond 25 Oktober 2017
Afmeldingen: Frans Francissen, Peter Lathouwers, Joop van Hoek en Goris Verhoef(nieuwe uitbaters
van cafe ‘t Hart), Piet Hubers, Marian Graat
Later: Arthur Rijken
Opening:
Voorzitter Peter Geerts opent de vergadering om 20.05
1. Notulen 4 juli 2017
Grondprijs €280 klopt niet, prijs in Handel is anders
2. Handel 800
Bestuur is een stichting onder dorpsoverleg met eigen bestuur van 13 personen
Subsidie aanvragen lopen er een aantal, voor o.a. versieringen/promotie
Initiatieven worden al doorgegeven, zoals dansavond voor kinderen en samenwerking
toneel+fanfare +Internos. Het begint te leven onder de verenigingen en inwoners
Logo is nog niet gereed, slagzin/motto is er nog niet maar ideeën zijn welkom.
3. Werkgroep zorg
Dorpsondersteuner: nog niet beslist, van de 2 aanmeldingen is er nu 1 voorgedragen. Laatste
gesprekken zijn gepland.
Dementie: Inloop ochtenden voor partners/familie/mantelzorg zijn er al een aantal geweest en
er staan er weer een paar gepland op woensdag ochtend om 10:00, data staan in de Handelse
Courant
Maart/april 2018 komt er een thema avond
Budget voor zorg: Groep met relatie tot zorg gaat brainstormen wat we over 20 jaar nodig
hebben in Handel. Dorpsoverleg faciliteert deze bijeenkomsten, de werkgroep zorgt voor de
inhoud
4. Website
Al enkele weken berichten op facebook met link naar bericht op website. Hierdoor wordt de
website beter gepromoot en zijn berichten makkelijker terug te zoeken.
Indien er probleem is met website, dan mail naar: info@handeldorp.nl
controleer aub uw gegevens, en indien niet compleet of incorrect aub dit ook doorgeven via
hetzelfde mail adres
Buitenbeter app: via deze app kunt u meldingen maken over problemen zoals gedumpt afval,
losliggende tegels etc. Dit werkt erg goed, Jos Kuipers had melding gedaan over afval in de berm
en was zelfde dag opgeruimd.
5. Bijeenkomst kerkbestuur
Gemeente had initiatief genomen omdat er diverse zaken liepen waar het kerkbestuur bij
betrokken was.
Pastoor: Geen pastoor, hierdoor is een bedevaartsoord kwetsbaar. Zoeken een pastoor en een
kapelaan, goede verbinders welke de pastorie als woonhuis krijgen. Nellie Martens en Peter
Lathouwers zijn contactpersoon naar kerkbestuur.
Kern: Pacht grond en willen club gebouw vervangen en parkeergelegenheid op de oude kluis
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behouden.
Kalkhoven: Kerk heeft afval gevonden en wil dit voorkomen door hekwerk te plaatsen en
bewoners willen hekwerk met doorgang naar het parken verantwoordelijkheid nemen dat er
gaan afval wordt gedumpt
Kerkplein: Voldoet niet, is nu een chaotische parkeerplaats, Markt staat voor inrit en is
ongeschikt voor evenementen
Ideeën zijn om meerder functies te combineren, zoals ontmoeting in parochie, achter ruimte
parochie inrichten als “dorpswerkplaats”.
De parochie staat open voor ideeën maar breng deze in, Jo Grouls is contactpersoon
Dorpsoverleg kan bemiddelaar zijn tussen de partijen, ziet kansen in participatie
Bouwen:
In Krant stond op deze dag dat er komende jaren 49 woningen worden gebouwd: 5 in 2017 en 44
in 2018-2019-2020
Locatie oude Bron: 1ste aanzet van dorpsoverleg en potentiële huurders/kopers was niet
uitvoerbaar zonder investeerder. Project ligt nu bij gemeente welke Bas van de Laar heeft
gevraagd om plannen voor deze locatie uit te werken maar hij heeft nog niets gekocht.
Vanuit de zaal komt de opmerking waarom het geen dorpsplein kan bljven. Volgens Miranda de
Ruiter is gerekend met inkomsten als bouwgrond, bouwen op deze locatie was ook een
aanbeveling in het integraal dorps ontwikkelings plan (idop) opgesteld door vele bewoners.
Volgens Theo Hoefnagel is bij de nieuwe bron geen rekening gehouden met inkomsten van grond
exploitatie van oude bron. Beslissen op gevoel, met stemmen voor wel/geen plein, is niet
verstandig, maar moet een keuze zijn met een visie. Opmerkingen uit de zaal zoals betaalbare
woningen, gedeeltelijk een plein en veiligheid in gebied voor school moet hierin worden
meegenomen. Dorpsoverleg bespreekt dit met B&W.
Locatie Ponjé: Locatie is aan het verpauperen. De gemeente is geen eigenaar van de grond, dus
heeft geen invloed hierop, wel zijn er eerste contacten geweest. Volgens Mari van de Bosch is de
straat nu slecht door de bomen. De gemeente wil dit pas aanpassen als er woningen gebouwd
zijn.
Centrum fase3: nog nooit uitgevoerd. Dorpsoverleg bespreekt dit met B&W.
Heerenbosch 2: 25 november ontwerp delen met iedereen om te kijken wat de reacties zijn.
Indien dit goed is gaat het voorgelegd worden aan college. Dan kan er in 2017 al ingeschreven
worden voor kavels.
Bij interesse mailen naar Arthur Rijken of secretaris dorpsoverleg. Informatie komt nog in
Handelse courant.
Camping: Dorpsoverleg was op hoogte gebracht over de plannen voor seizoensarbeiders maar
college had het plan al direct afgekeurd. Eigenaar wil wel iets doen maar markt voor vakantie
woningen is niet goed volgens hem. Zorg uit dorp is dat Wind Mee geen plan heeft, het is een
kerstboom bv, welke blijft schuiven met activa, alle bv’s hebben fiscale verliezen. Volgens de
gemeente is het bestemmingsplan onherroepelijk maar moet eigenaar het uitvoeren.
Dorpsoverleg zet dit op de agenda met B&W om in de toekomst geen ongewenste plannen voor
de leefbaarheid in het dorp doorgevoerd te krijgen.
Megastal: Gemeente Boekel is aan het kijken naar alternatieve plannen ipv 15.000 varkens tegen
grens van Handel. In de media zijn berichten geweest dat gemeente ook bezig is met plannen om
te schikken met dhr Tielemans.
Nieuwe inwoners: Dorpsoverleg vraagt buurtverenigingen om de folder af te geven bij de
nieuwe bewoners. Tevens ontvangt het dorpsoverleg graag de contact gegevens van deze
mensen om ze uit te nodigen voor de info avonden en de oudejaars receptie.
Einde jaars receptie: 28 December
Graag ontvangen we tips over inwoners welke een bijzondere prestatie hebben geleverd.
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11. NL DOET 2018: 9-10 maart 2018
Vergeet niet je plannen tijdig door te geven bij NL DOET, in 2017 was het subsidie €400,-. Het
Dorpsoverleg wil weer met de rabobank een gezamelijke lunch regelen dus geef je plannen ons
ook door.
12. Glasvezel buitengebied: Op moment van de vergadering was de stand 9%, om het door te laten
gaan moet 50% zich aanmelden. Vaak zien ze dat dit laatste weken erg oploopt. Vergeet je dus
niet aan te melden. Uitleg krijgen en aan melden kan ook in Gemert bij de inloopruimte bij de
rabobank op maandag van 12:30-16:30 en op woensdag van 9:30- 12:30.
13. Rabosubsidie: Iedere stem was €4.75 waard. Zondag 5 nov. van 14:00-15:30 staat de rabobank
op het kerkplein om de cheques uit te delen.
14. Sluiting van de vergadering om 22:05.
15.
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