
 29-11-2014 19:35 

 

Verslag van  WERKGROEP VOORZIENINGEN   

Datum 09-10-2014 

Verslaglegging door Edward v. Acht 

Aanwezig Edward v. Acht, Marcel Aarts, 

Jan van Acht, Rene vd. Elsen 

Afwezig / afgemeld Gerry Jochems 

Kopie aan Dagelijks bestuur dorpsraad Nijnsel. 

Volgende vergadering 15 januari, 20.00 u Beckart 

 

 

Agendapun

t 

Onderwerp en verslag 

1. Opening  
Edward opent de vergadering en heet allen welkom. 

2. Vaststelling agenda 
Is akkoord 

3. Vorige verslag:    
Geen commentaar 

4. Mededelingen  
Verenigingen kunnen evenementen toevoegen aan dorpsraad 
nijnsel.nl 
ISV-project van start 

 Lopende acties: 
Eetpunt Nijnsel: laatste keer slechts 12 mensen, maar is voor nu 
voldoende. Verder geen nieuws. 
Verhalentafel: Is opnieuw gestart in 1 groep van 12 personen. 
Nu meer over onderwerpen ipv. persoonlijke verhalen. Meer 
nadruk op feitelijkheden. Plan is om een boekje te gaan maken. 
Mogelijk is daarvoor een vrijwilliger gevonden. Het zou de moeite 
waard zijn om te onderzoeken welke fondsen hiervoor beschikbaar 
zijn. En daarnaast ervoor zorgen dat bijeenkomsten van 
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Verhalentafel ook in agenda van website te zien zijn. 
BMX-baan: Betegelen van de startheuvel wordt begin januari 
weer opgepakt, nu even vertraging omdat Koen Kuipers huis heeft 
verkocht en nu andere prioriteiten heeft. Opgegeven voor NL 
Doet, 21 maart 2015, hoop daarmee weer €400 te ontvangen. 
Plan nog maken wat die dag te doen. Misschien lukt het om de 
opening dan te doen. 
Website: deze werkgroep is blij met de start van de website. Ziet 
er goed uit. Wij willen graag meedenken en helpen om de 
volgende stap te zetten. Rene gaat praten met Jan wat hierin 
handig is. Wellicht om berichten uit de dommelbode als 
archieffunctie ook op DorpsraadNijnsel.nl.  
Breedband Buitengebied: Marcel (namens  ZLTO) is in overleg 
met bewoners van Buitengebied Olland, daar wordt een initiatief 
opgestart. Daar is de business case bijzonder lastig. Ca. 110 
huishoudens en lange afstanden om te overbruggen. In Nijnsel 
zou het iets makkelijker moeten zijn, omdat afstanden kleiner 
zijn. Rene heeft gesproken met iemand van provincie, WJ 
Loomans, en iemand van KPN, Bram Quist. Ook gesproken met 
gemeente, Anja Saris. Blijft moeilijk. Business cases zijn moeilijk 
sluitend te krijgen. Duidelijk is wat het belang is van breedband, 
en daarom dienen we het vanuit Dorpsraad intensief te blijven 
volgen. Na wat discussie bedacht dat misschien de fusie met 
Meierijstad en ontwikkelingen binnen AgrifoodCapital kansen 
biedt. 
Geldautomaat: Belangrijk om te weten hoe lang geldautomaat 
nog in Beckart kan blijven. Rene gaat na bij Frans Sijbers wat 
plannen zijn.     
 

6 Wat verder ter tafel komt 
-- Volgende week vrijdag weer bedrijvendag. 
-- Vraag is of Dorpsraad ook betrokken is bij de discussie over de 
toekomst van de basisschool. 

 


