
    Secretariaat: Frans Mabesoone 
    Lupinestraat 4 
    5492 KE Sint-Oedenrode 
    Tel.: 0413-479847 

                 E-mail: fammabesoone@onsbrabantnet.nl 
 

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Nijnsel: 

Datum : 23 maart 2016 19.30 uur. 

Plaats : Ontmoetingscentrum de Beckart, Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel. 

Aanwezig: 90 bewoners en belangstellende, René Voss, Frans Mabesoone, Toon v.d. 
Wijst, Ad Maas, Edward van Acht, René v.d. Elsen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opening: 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. Met name 
heet hij majoor Karen Keissen en kolonel Johan van Soest van de militaire vliegbasis 
welkom. Zij houden na de pauze een presentatie over het vliegverkeer boven Nijnsel. 

2. Verslag jaarvergadering 26 maart 2014: 

Aangezien er vorig jaar geen normale vergadering gehouden is kijken we terug naar het 
verslag van de jaarvergadering van 2014. Hier zijn geen op- of aanmerkingen over. Het 
verslag wordt bij deze ongewijzigd vastgesteld. Indien men het verslag van deze 
vergadering thuis gestuurd wilt hebben graag de lijst die op tafel ligt invullen. 

3. Werkgroepen en activiteiten: 

3.1. Zorg en Welzijn: 

Ad Maas vertelt wat er allemaal gedaan is door de WG. 

Gerealiseerd in 2015: 

• Werkgroep 6 keer vergaderd. 

• 2 leden gestopt, 2 nieuwe kandidaten toegevoegd. 

• Overgenomen van werkgroep voorzieningen; 

• eetpunt  

• verhalentafel 

• Een aantal individuele problemen opgepakt. 

• Groepsprojecten. 

• Jongeren koken voor ouderen; inmiddels opgestart. 

• Jong leert oud omgaan met ipad iphone; niet doorgegaan, geen belangstelling. 

• Contacten met Zorg Coöperatie Rooi geïntensiveerd. 

• Aangesloten bij regionaal overleg Noord Oost Noord Brabant.   

• Spreekuur Gerry Jochems; iedere 3e donderdag van de maand van 09.00 tot 
12.00 in de Beckart. 



Planning 2016: 

• Ontlasting mantelzorgers. 

• Project beginnend dementerenden. 

• In overleg met werkgroep voorzieningen ontmoetingspunt jonge moeders. 

• Vergroten bekendheid werkgroep en de mogelijkheden tot ondersteuning op het 
gebied van zorg en welzijn zowel op individueel als groepsniveau. 

•  Definitief uitbreiden werkgroep naar 6 personen. 

3.2. Openbare Ruimten: 

Toon v.d. Wijst vertelt wat er allemaal gedaan is door de WG. 

Vrachtverkeer door Nijnsel: 

• Dorpsraad stuurt bedrijven een mailtje. 

• Politie kan verbaliserend optreden. 

• Overlast aanwonende. 

• Bewoners willen vrachtverkeer tellen. 
 

Onderhoud speeltuinen: 

• Gereedschap beschikbaar voor diverse werkzaamheden. 

• Werkgroep onderhoud. 

• Ondersteuning door gemeente. 

• Klein onderhoud zelf zoals: 

• Schoonmaken 

• Schilderen. 

• Wieden ondergrond. 

Onderhoud Vresselse Bossen: 

• Nat houden vennen. 

• Terugkeer kleine dieren. 

• Behoud van recreatie. 

• Samen met SBB en STARO. 

• Bewoners en Dorpsraad worden betrokken. 

Woonwens onderzoek: 

• Doelgroep in kaart brengen. 

• Enquête samenstellen samen met Zorg en Welzijn. 

• Aparte werkgroep samenstellen. 



Onderhoud Parochie park: 

• Gemeente doet groot onderhoud. 

• Vrijwilligers gezocht voor klein onderhoud. 

Overleg met diverse partijen: 

• Wovesto. 

• Staatsbosbeheer en Staro. 

• Beckart. 

• Stichting toegankelijkheid. 

• Gemeente. 

3.3. Voorzieningen: 

Edward van Acht vertelt wat er allemaal gedaan is door de WG. 

Doel: Voorzieningen in Nijnsel op nivo houden voor jong en oud. 

Mama-café Nijnsel: 

• Enthousiaste moeders gezocht om mama-café op te richten in de Beckart  

• 1x per maand een mama-café voor alle moeders én kinderen van 0-4 jaar.  

• Gezellig samen aan de koffie/thee, terwijl de kinderen samen spelen. 

• Met thema’s als kledingbeurs, voeding of EHBO.  

• Aanmeldingen via  mamacafenijnsel@gmail.com  

Boekenkast in Beckart: 

• Zou je eigen boeken in deze kast zetten? 

• Zou je zelf boeken willen lenen of inkijken? 

• Wat voor boeken vind je leuk/interessant? 

• Wil je helpen boekenkast netjes te houden etc.? 

BMX-baan Nijnsel: 

• Wederom onderhoud uitgevoerd met NL Doet dag, zaterdag 11 maart. 

• Meteen ook speeltuin, pek en bermen schoongemaakt. 

• Medewerking van vrijwilligers, onderhoudsmateriaal van Dorpsraad gebruikt. 

• Hopelijk volgend jaar meer vrijwilligers.  

Website Dorpsraad Nijnsel: 

www.doprsraadnijnsel.nl 

Breedband Buitengebied: 

René v.d. Elsen geeft toelichting. 



• In januari 2016 heeft provincie 35 mln. geleend aan Mabib. 

• Mabib wil (ook in Nijnsel) september 2016 van start gaan.  

• U kunt postcodecheck doen op www.Mabib.nl. 

• Nieuws zullen wij melden op www.dorpsraadnijnsel.nl. 

3.4. Jongeren: 

René Voss vertelt vanwege afwezigheid WG leden wat er allemaal gedaan is door de WG. 

• The Joy voor 10-13 jarige; elke 2e vrijdag van de maand. 

• Extra party's groep 5-6 van de basisschool. 

• Medewerking aan nationale Buiten Speel Dag 2016. Al toezegging van  
vrijwilligers. 

• Opstart jeugd activiteiten 13-17. 
 

3.5. Overige Activiteiten: 

• Bedrijvenbezoekdag in 2015 uitgesteld. Wordt in 2016 alsnog opgepakt i.s.m. 
basisschool.  

• Vrijwilligers bedankavond met dank aan Dennis en Elly voor de fantastische 
wijnen en hapjes. 

• Overleg met stichting toegankelijkheid. 

4.  Altijd iets te doen….!: 

• Werkgroep Jongeren zoekt nieuwe ideeën en enthousiaste kandidaten. 

• Bestuur zoekt secretariële ondersteuning. 

• Help de onderhoudsploeg. 

• Mensen voor Zorg & Welzijn die soms iets voor een ander wil doen. 

• Vrijwilligers voor buitenspeeldag. 

5. Megastallen in het buitengebied: 

• Vergunning aanvraag procedure familie Verhagen gestart. 

• Actiegroep Bleijeven protestactie gestart. 

• Dorpsraad heeft brief gestuurd aan de gemeenteraad en daarin onze zorgen voor 
overlast namens Dorpsraad Nijnsel geuit. 

• Gemeente Sint-Oedenrode moet een besluit nemen.  

 

6. Financiën dorpsraad Nijnsel 2015: 

De Dorpsraad heeft als enige inkomstenbron subsidie van de gemeente. 



Daarnaast zijn er diverse stichtingen en organisaties die subsidie verstrekken voor 
diverse projecten. 

Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad € 5.563,-- inkomsten ontvangen en € 5.063,-- 
uitgaven gehad. 

Er zijn 2 mensen die de kascontrole hebben uitgevoerd, waarvoor dank. Ook dank aan de 
penningmeester. 

Uitgave voor 2016:  
• Bijdrage reguliere activiteiten. 

• Bijdrage diverse projecten. 

• Vrijwilligers bedankavond in najaar. 
 

De financiën van de Sinterklaascommissie en the Joy zijn ondergebracht bij de 
Dorpsraad. 

7. Piet van Erp stopt bij de Dorpsraad: 

Vorig jaar gestopt als toegewijde en betrouwbaar lid van de Dorpsraad. 

Daarnaast actief geweest bij diverse projecten. 

Namens dorpsraad en alle inwoners van Nijnsel: Bedankt voor alles Piet! 

Piet krijgt een kalender van de verhalen tafel, een penschilderij en een bos bloemen van 
Nijnsel als bedankje. 

8. Rondvraag: 

Tonnie Donkers: Er zijn kalenders gemaakt van de verhalentafel. Is het mogelijk om deze 
bij te bestellen en in een groter aantal te laten drukken? Dit zal worden nagevraagd. 

Ad van Hastenberg: Er is veel overlast van hondenpoep in het parochiepark. Waarom 
treedt de BOA hier niet op? Kunnen er geen borden worden geplaatst? Frans Sijbers zegt 
dat er vuilnisbakken geplaatst zouden worden. Hij neemt hierover contact op met de 
gemeente. Het probleem wordt in ieder geval meegenomen richting de gemeente. 

Theo van de Meulengraaf (Lieshoutseweg): Er wordt gevraagd naar een telling van het 
vrachtverkeer door Nijnsel. Ik heb al geteld. Er zijn dagen bij dat er 13 of 16 
vrachtwagens doorrijden. Hij heeft al verschillende bedrijven gebeld en deze zeggen dit 
door te geven aan de chauffeurs. Ook wij als Dorpsraad mailen naar bedrijven wanneer 
de adressen ten minste bekend zijn. Ook dit wordt terug gekoppeld met de gemeente. 

?: Is het mogelijk om met een wals over de paden in het parochiepark te rijden, zodat 
het toegankelijk is voor rollators? Ook dit wordt nagevraagd bij de gemeente. 

Rien van de Loo: Er is een gevaarlijke situatie ontstaan wanneer je op de fiets vanaf de 
tunnel naar de Beckart fietst. Op het punt waar je vanaf de parallelweg de hoofdrijbaan 
opdraait moet je een haakse bocht maken. Auto's op de hoofdrijbaan zien je niet 
aankomen. Voorheen kon je als fietser rechtdoor rijden maar daar zijn nu hekjes 
geplaatst. De situatie is in overleg met de gemeente, de Beckart en Stichting 
Toegankelijkheid aangepast. Op de vraag of er borden geplaatst kunnen worden om de 
automobilisten te waarschuwen wordt gezegd dat dit bij de gemeente wordt nagevraagd. 
Toon v.d. Wijst zegt dat dit gebied niet in het plan van de reconstructie is opgenomen. 
Dit zal in de nabije toekomst vast worden aangepast. 



John van de Velden: Is de Dorpsraad betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw 
van de basisschool. Er is geen contact over dit onderwerp met de gemeente of de school. 
De afspraak is dat we op de hoogte gehouden worden, verder heeft de Dorpsraad geen 
betrokkenheid. 

Zijn er contacten met Dorpsraden van de andere gemeente in het kader van de fusie? Ja, 
die zijn er zeker. Er zijn al bijeenkomsten geweest en er worden nog bijeenkomsten 
gepland. 

Er is een coöperatief dividend van de Rabobank. Als je subsidie wilt moet je de projecten 
aanmelden. 

9. Presentatie door kolonel Johan van Soest van de militaire vliegbasis Eindhoven: 

Naar aanleiding van een laag overkomend militair vliegtuig in december is er contact 
gezocht met de militaire vliegbasis. John van Kuijk heeft kunnen regelen dat de kolonel 
toelichting kwam geven tijdens de jaarvergadering. 

Er is duidelijk verschil in civiele vluchten en militaire vluchten. De route ligt nu eenmaal 
boven Nijnsel en daar is niets aan te veranderen. Wel worden de piloten er op gewezen 
zich aan de regels te houden. 

Met behulp van filmmateriaal is er veel duidelijkheid ontstaan over het vliegverkeer 
boven Nijnsel. 

Alle informatie is terug te vinden op de website: www.samenopdehoogte.nl 

Ook op www.covm.nl staat veel informatie. 

Klachten over het vliegverkeer kunnen telefonisch worden doorgegeven op een van de 
volgende telefoonnummers: 

040-2896133 of 040-2896144. U wordt altijd teruggebeld wanneer u het 
antwoordapparaat inspreekt. 

Ook kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via: 
vliegbasis.eindhoven@mindef.nl 

10. Ruud van Vijfeijken gaat naar Alpe D'Huzes: 

Met twee Nijnselse vrienden gaat Ruud fietsen voor het goede doel. Hij vraagt hier 
aandacht voor en legt uit wat de plannen zijn. Er is onder andere een grote loterij. 
Kolonel Johan van Soest biedt spontaan vervoer met een busje aan met daarbij 
inbegrepen de benzine en tolkosten. Bovendien blijft de chauffeur een week bij de 
fietsers. Een	mooie	verrassing	voor	Ruud	en	zijn	kameraden.	Wilt	u	hun	activiteiten	volgen	ga	dan	
naar	hun	website:	www.de3wielers.nl	

11. Sluiting: 

Rond 22.00 wordt de vergadering gesloten. 

 


