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Verslag vergadering Dorpsraad Nijnsel 
 
Datum  : 17 november 2015 20.00 uur 
Plaats  : Ontmoetingscentrum de Beckart 
Aanwezig : Dorothee de Louw, Lianda de Vos, René Voss, Jan van Acht, Toon van de Wijst, 
    Martijn van den Brand, Bas van de Weideven, Ad Maas, Frans Mabesoone 
(later). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) Verslag vorige vergadering (15 september 2015).  
 
Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld. 
 
2) Stand van zaken diverse subsidiepotjes. 
 
Zie verder op in het verslag. 
 
3) Mededelingen. 
 
Kermis 3/4/5/6 juni 2016. Doorgeven Jan van der Aa voor plaatsing op de website (actie Frans 
Mabesoone) 
 
Diverse subsidiepotjes: 
Tip Lianda de Vos: Kleine hoeveelheid geld nodig? Stel de vraag, want ze komen het niet 
brengen. Zij vraagt aan Marcel Evers (subsidioloog gemeente) om in beeld te brengen welke 
subsidies er zijn (actie Lianda de Vos). 
Inventariseren wat we nodig hebben qua financiën? René Voss doet een rondje langs de 
werkgroepvoorzitters die aanwezig zijn.  
- Speeltuinen bijdrage aanvragen. Overzicht bestedingen afgelopen jaar aangeven. 
- Opstarten van activiteiten jongeren 14 t/m 17 jaar. 
- Zorg en welzijn; raadplegen eerst wethouder. 
- WG voorzieningen: boekenkast. Concreet maken. Eerst bepalen of er een ruimte beschikbaar 
is. (actie Jan van Acht). 
 
Actie: vraag om subsidie  gemeente 1.000,-. Projectbijdrage (actie Dorothee de Louw) 
Afspraak wordt gemaakt dat subsidieaanvragen i.v.m. onderlinge afstemming vooraf worden 
voorgelegd in de Dorpsraadvergadering. 
 
4) stand van zaken commissies. 
 
=>openbare ruimte: 
- Vergadering voor deze werkgroep wordt binnenkort gepland (actie Toon van de Wijst) 
- Stand van zaken wonen in Nijnsel: 
Vragen omtrent 'wonen' inventariseren (actie Bas van de Weideven). Werkgroep formeel van 
kracht. Starten met project door Bas. Als vragen concreet zijn dan 'klankborden' we met Robin 
Smith. Bas stemt als de vragen concreet zijn af met Ad Maas voor zijn vragen m.b.t. zorg.  
Voorstel tijdspad: januari 2016 vragen van 3 werkgroepen gereed. 
Vragen enquête over Zorg, De Beckart en Wonen worden samengevoegd.  



 

 

- Brief binnengekomen bij bestuur van Robin Smith, advies/consultancy. Er heeft in de vorige 
bestuursvergadering een gesprek met hem plaatsgevonden.  
Hij kan vanuit zijn eigen bedrijf iets voor ons doen. Hij heeft aangeboden om eerst vrijblijvend 
te sparren met/in werkgroepen Zorg & Welzijn. Eventueel opdracht die daaruit voortvloeit. 
NB: De vader van Martijn van den Brand kan eventueel ondersteunen als er concrete plannen 
zijn voor wonen voor ouderen die zorg nodig hebben.  
- Verkeerstelling: 
Bert Stuurman & Christo Slabbekoorn worden benaderd door Toon van de Wijst om dit in gang 
te zetten.  
- Frans Mabesoone is bij een bijeenkomst van Staatsbosbeheer geweest. Vresselse bossen: 
vennen nat houden om dieren in leven te houden. Door vegetatie slibben vennen dicht. Er 
moeten daarom veel dennen weg. Lianda de Vos zoekt uit in hoeverre het dorp hier iets mee 
kan. Zie ook de diverse publicaties in de diverse media. 
- Speeltuin: speeltuin blijft waar hij nu is (wijk achter de kerk) grenzend aan het park. 
Inventarisatie voor waar behoefte aan is in de speeltuin wordt uitgezet door Martijn van den 
Brand.  
- Beplantingsplan: Bekeken met Hans van de Wijngaard (gemeente) en Frans Sijbers, Piet van 
Erp, René Voss en Jan van der Aa. Er zijn wat details vanuit het plan aangepast, beplanting 
met open karakter, mooier beeld. Beplanting is besteld en aanplanting wordt uitgevoerd door 
de gemeente.  
Plan processiepark in de maak. Er komt een kruisweg met 14 staties in de vorm van een soort 
kapelletjes.  
- Onderhoudsploeg: loopt goed. Voor de crossbaan is qua onderhoud niets definitief 
afgesproken. Edward van Acht organiseert het onderhoud daarvan. Afgesproken dat Jan van 
Acht hem hier nog even aan herinnert (actie Jan van Acht). 
 
=> Werkgroep Jongeren: 
 
- Voorstel om werkgroep Jongeren onder te brengen bij werkgroep voorzieningen. 
Herschikking is besproken met en akkoord bevonden door de diverse werkgroepen.  
Binnen W.G. Jongeren/voorzieningen komt een projectgroep Jongeren 14 t/m 17 jaar. Lieneke 
Voss gaat deze projectgroep opstarten en betrekt daar jongeren in die leeftijd mee.  
 
Concreet: 
Eetpunt en verhalentafel naar W.G. zorg en welzijn. Ad Maas neemt contact op met Edward 
van Acht voor formele overdracht (actie Ad Maas). 
Jongeren onderbrengen in werkgroep voorzieningen (Voorstel nieuwe naam: Voorzieningen & 
Jeugd) besproken met werkgroep. Besluit wordt met toestemming van Jan van Acht in deze 
vergadering genomen.  
 
Buitenspeeldag en bij ideale weersomstandigheden en het ijsbaantje. 
Dorothee zorgt voor overdracht aan Edward van Acht en informeert de werkgroepleden. 
Edward van Acht vragen om geïnteresseerden te zoeken die de buitenspeeldag willen 
organiseren.  
 
=> Zorg en welzijn:  
- twee leden zijn gestopt; Sita Kuhne en Marjon Hoppenbrouwers willen stoppen. Henk 
Dortmans wordt benaderd door Ad Maas. Er komen weinig tot geen (hulp)vragen binnen bij de 
werkgroep Zorg.  
-Voor WMO zijn middelen beschikbaar. Ad Maas gaat hierover in gesprek met de wethouder. 
 
=> Werkgroep voorzieningen 
- Oproep om aandacht te blijven houden voor vrijwilligers. Worden uitgenodigd bij 
bedankavonden van de Dorpsraad en De Beckart. We denken daar op dit moment voldoende 
onze waardering mee uit te dragen richting de vrijwilligers. 
- Breedband buitengebied: artikel in Eindhovens Dagblad gestaan. 
- Moedercafé in ontwikkeling. 
- Leeskast nog niet concreet.  
 



 

 

5) Stand van zaken fusie. 
- Dorpsraad en werkgroepleden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst voor wijk- en 
dorpsraden Meierijstad op 8 december 2015. 
 
6) Communicatieplan. 
- Dorothee de Louw en Ad Maas maken een toelichting en vullen de tekst zonodig aan. (actie 
Dorothee de Louw). 
 
7) Evaluatie bedankavond. 
 
Avond en activiteit (wijnproeverij) is goed bevallen. Dennis Lathouwers en Ellis (De Bottel) van 
de Wijdeven hebben de wijnproeverij 'geschonken' aan de vrijwilligers van Nijnsel. Toon van 
de Wijst stelt als thema een volgende bedankavond een bierproeverij voor. 
 
8) Vacatures. 
 
Toegevoegd administratieve ondersteuning bestuur dorpsraad om het communicatieplan te 
kunnen uitvoeren. 
 
9) Rondvraag. 
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Actielijst: 
 
1 Voorzitters W.G. benaderen voor 

omschrijving subsidie aanvraag 
René Voss 15 december 2015 

2 Datum kermis op website plaatsen Frans Mabesoone 22 november 2015 
3 Navraag subsidiepotjes gemeente Lianda de Vos 15 december 2015 
4 Plannen vergadering WG openbare 

ruimten 
Toon van de Wijst 15 december 2015 

5 Verkeerstelling Toon van de Wijst 15 december 2015 
6 Wisseling werkgroepen Jan van Acht 15 december 2015 
7  Boekenkast Beckart Jan van Acht 15 december 2015 
8 Verder uitwerken communicatieplan Dorothee de Louw/Ad Maas 15 december 2015 
9 Bijeenkomst Dorpsraden Meijerijstad Wie 8 december 2015 
 


