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Jaarverslag dorpsoverleg Handel 2018
Voor u ligt het jaarverslag van Dorpsoverleg Handel. Dit jaarverslag is 27 maart 2019 ter goedkeuring
voorgelegd aan de Algemene vergadering in de Bron te Handel.
Het bestuur in 2018 bestond uit : Voorzitter Peter Geerts, penningmeester Jos Kuipers, secretaris Daan van
Hoogstraten en bestuursleden Nicole van der Geest en Martien Hendriks, Yvonne Vennekens en Giedo
Panneman. Dorpsondersteuner Thea Brouwers heeft de bestuursvergaderingen bijgewoond om het
bestuur te informeren over ontwikkelingen in het dorp vanuit haar functie.
In 2018 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 de verantwoordelijke wethouder Inge
van Dijk gehad en er is een bijeenkomst met de andere dorpsraden in de gemeente geweest.
De volgende onderwerpen zijn aan bod geweest:
1. Communicatie:
Website/facebook: de facebook pagina “Handeldorp” is gebruikt om het dorp te informeren en het
aantal volgers stijgt nog steeds Doordat de website lastig was bij te houden is er een begin gemaakt om
deze te vernieuwen.
2. Bouwen:
Locatie oude Bron: De gemeente is dit plan aan het ontwikkelen met Bas van de Laar en hoopt in 2019
met een plan te kunnen komen.
Locatie Heerenbosch: Het stedenbouwkundig plan is goedgekeurd en kavel verlotingen is geweest.
Bestemmingsplan wijziging ligt nu bij de provincie, deze procedure duurt 9 maanden.
3. Buitengebied:
Rooije Asch: Bots beheer groep heeft een plan ontwikkeld om in 5 jaar tijd woningen te bouwen met als
doel recreatie. De eerste jaren wil hij op het plan expats plaatsen om vanaf het begin bezetting te
hebben om het rendabel te maken.
Glasvezel in het buitengebied: De aanleg van glasvezel is begonnen en de huisaansluiting zal volgens
plan in 2019 gerealiseerd zijn. .
4. Zorg:
Veel onderwerpen zijn aan bod geweest en diverse thema avonden zijn gehouden over o.a. armoede,
drugs, dementie. Dorpsondersteuner Thea coördineerde met o.a.werkgroep zorg
5. Verkeersveiligheid:
School: De oversteek plaats is niet aangepast en blijft onoverzichtelijk, dit onderwerp is meerdere
keren besproken met de gemeente met steeds een negatief resultaat.
Noord‐om: De noord‐om is aangelegd met minimaal overlast voor de bereikbaarheid van Handel. De
fietsers oversteek waar extra aandacht aan is besteed lijkt voldoende veilig.
6. Verenigingsavond:
4 juli is er een verenigings‐avond geweest waar de sociale kaart is gepresenteerd, welke door de
dorpsondersteuner is gemaakt. Die avond is ook de wijkfoto besproken met als onderwerpen de
samenstelling van het dorp in leeftijd en inkomen/armoede en de impact hiervan op een vereniging.
7. Handel 800
De werkgroep is ook in 2018 verder gegaan met het regelen en plannen van activiteiten voor het “feest
jaar”. In 2019 zal er meer zichtbaar zijn van de activiteiten en plannen voor 2020.
8. Goede doelen week
In 2018 is weer de goede doelen week gehouden in Handel gehouden. De penningmeester van het
dorpsoverleg is ook dit jaar hierbij betrokken voor het afhandelen van de financiën.
9. Handel doet
We zijn Handel Doet bij de verenigingen gaan promoten, alle verenigingen welke een NL Doet actie

hadden waren uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch. Op deze door de Rabobank gesponsorde
lunch waren ongeveer 100 personen aanwezig. Op 6 locaties in Handel zijn vrijwilligers die dag aan het
werk geweest. De dag werd afgesloten met een drankje bij de tennisclub. Een leuke dag welke we in
2019 weer gaan organiseren.
10. Eindejaarsreceptie
In 2018 is voor de 3de keer een eindejaars receptie gehouden samen met de Bron. Op deze dag huldigen
we de personen/groepen welke een bijzondere prestatie hebben geleverd, hiermee willen we de
saamhorigheid in Handel nog meer vergroten. De avond was weer drukker dan het jaar ervoor en door
de vele positieve reacties willen we dit in 2019 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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