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Jaarverslag dorpsoverleg Handel 2017
Voor u ligt het jaarverslag van Dorpsoverleg Handel. Dit jaarverslag is 23 maart 2018 ter goedkeuring
voorgelegd aan de Algemene vergadering in de Bron te Handel.
In 2017 is het bestuur 10 keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering en 3 keer is er een
algemene vergadering belegd. We hebben een jaarlijks overleg met het college van B&W gehad en er is een
bijeenkomst met de andere dorpsraden in de gemeente geweest.
Het bestuur is in 2017 niet gewijzigd , Peter Geerts is voorzitter, Jos Kuipers penningmeester, Daan van
Hoogstraten is secretaris, Nicole van der Geest en Martien Hendriks zijn bestuursleden. Net als vorige jaren
heeft dorpsondersteuner Yvonne Vennekens ook in 2017 de bestuursvergaderingen bijgewoond om het
bestuur te informeren over ontwikkelingen in het dorp vanuit haar functie.
De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:

1. Communicatie:
Website/facebook: de facebook pagina “Handeldorp” en de website “handeldorp.nl” zijn
vernieuwd om het gebruiksgemak en beheer makkelijker te maken. Door op facebook links te
plaatsen naar de website worden beide media zeer actief gebruikt. Het bereik van de berichten
over handeldorp is door de vele volgers vergroot en het aantal Facebook volgers is nog steeds
aan het groeien.
Flyer: er is een flyer gemaakt met “basis” informatie voor nieuwe bewoners in Handel.
2. Bouwen:
Locatie oude Bron: de gemeente heeft dit project teruggenomen en is met Bas van de Laar bezig
met een plan voor deze locatie. Dit is nog niet gepresenteerd in 2017
Locatie Johannes Keizershof: Bouwbedrijf Raaijmakers is 2017 begonnen met alle woningen en
verwachten in medio 2018 gereed te zijn met dit plan.
Locatie Heerenbosch: er zijn diverse avonden geweest om informatie te geven en in te winnen
en later in het jaar concreter met potentiële kopers van de kavels. Het doel is om begin 2018 het
stedenbouwkundig plan goedgekeurd te hebben zodat de bestemmingsplan wijziging gestart
kan worden, deze wijziging duurt 9 maanden..
3. Rabobank subsidies:
Het dorpsoverleg heeft in juni €10.000,- mogen verdelen, daarna is de opzet gewijzigd naar de
rabobank clubkas campagne. De verenigingen moeten hun projecten hiervoor indienen bij de
rabobank.
4. Buitengebied:
Klankborrdgroep:De gemeente heeft in 2017 weinig contact momenten gehad met de klankbord
groep.
Megastal: Het dorpsoverleg is betrokken bij de megastal plannen op de grens van Handel. Dit
proces loopt nog steeds en dorpsoverleg wordt door gemeente hier steeds bij betrokken.
Arbeidsmigranten: De gemeente had plannen om 5 jaar lang 450 arbeidsmigranten op Rooije
asch te plaatsen, we hebben ons hier tegen verzet omdat dit een veel te grote druk op een kleine
gemeenschap als Handel legt. Dit plan is uiteindelijk niet doorgegaan.
Glasvezel in het buitengebied: Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten geweest met bestuur en
algemene bijeenkomsten om de inwoners te informeren wat de mogelijkheden en de kosten zijn.
Op de peildatum is de startdrempel gehaald en gaat dit uitgerold worden in 2018
5. Horeca:
Er is 1 bijeenkomst geweest met de horeca waarin het dorpsoverleg als onafhankelijke partij

aanwezig is om de onderlinge contacten en afspraken te kunnen bespreken. Deze onderlinge
contacten zijn er en is geen noodzaak om meer frequent bij elkaar te komen.
6. Zorg:
Veel onderwerpen zijn aan bod geweest en diverse thema avonden zijn gehouden over o.a.
armoede, drugs, dementie. Yvonne coördineerde dit als dorpsondersteuner met diverse zorg
werkgroepen.
Yvonne is helaas moeten stoppen als dorpsondersteuner, maar een vervanger is aangesteld,
Thea Brouwers.
7. Verkeersveiligheid:
School: Bij de school zijn borden geplaatst om zichtbaar te maken dat dit een schoolzone is, de
markering op de weg is nog niet aangepast.
Kalkhoven: De uitrit van Kalkhoven is aangepast met een drempel en een wandel pad achter de
boom.
Noord-om: Voor de bouw van de noord-om is de veiligheid van de fietsers oversteek besproken
met het dorpsoverleg, de fietsersbond was ook bij de veiligheid betrokken
8. Handel 800
Er is een werkgroep welke in 2016 is begonnen heeft in 2017 een eigen bestuur opgericht welke
valt onder de vlag van het dorpsoverleg. Bij deze werkgroep zitten 2 leden van het dorpsoverleg
in het bestuur.
9. Goede doelen week
In 2017 is de goede doelen week gehouden in Handel gehouden op 5 en 6 april. De
penningmeester van het dorpsoverleg is daar bij betrokken voor het afhandelen van de financiën
10. Eindejaarsreceptie
In 2017 is voor de 2de keer een eindejaars receptie gehouden samen met de Bron. De receptie
was weer beter werd bezocht dan de voorgaande. Op deze dag huldigen we de personen/groepen
welke een bijzondere prestatie hebben geleverd. Hiermee willen we de saamhorigheid in Handel
nog meer vergroten. Door de vele positieve reacties uit het dorp willen we dit in 2018 weer gaan
houden.
We willen iedereen bedanken die op zijn/haar manier heeft bijgedragen aan de leefbaarheid van Handel.
Samen kunnen we zorgen dat Handel een geweldige plek blijft om te wonen.
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