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 Secretariaat: Marjon Hoppenbrouwers 

     Hortensiastraat 22 

     5492 KB  Sint-Oedenrode 

     E-mail: info@dorpsraadnijnsel.nl 

 

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Nijnsel: 

Datum:  2 oktober 2017 

Plaats:   Ontmoetingscentrum de Beckart, Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel 

Aanwezig:  … bewoners en belangstellenden, René Voss, Marc de Vries, Marjon 
Hoppenbrouwers, Toon v.d. Wijst, Bas v.d. Weideven 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Opening: 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. Een bijzonder welkom 

voor wethouder van den Boogaart, aanwezig als contactwethouder voor Nijnsel en Lianda de Vos, 

buurtadviseur voor Nijnsel. Tevens worden welkom geheten Toine Lathouwers en Frans van 

Rozendaal. Zij zullen na de pauze een presentatie geven over BIN (Buurt Informatie Netwerk). Frans 

is wijkagent in Sint-Oedenrode en begeleidt BIN-coördinators. Toine is BIN-coördinator in de wijk 

Eerschot. 

 

2. Verslag 23 maart 2016: 

Ellis Rijkers geeft een aanvulling op het stukje over de Joy: deze is voortaan toegankelijk vanaf groep 

6 t/m het 1e jaar van het voortgezet onderwijs. 

 

3. Gemeente Meierijstad (door wethouder van den Boogaart): 

Megastallen:  

De wethouder geeft aan hier niet inhoudelijk op in te gaan; de gemeenteraad van Meierijstad heeft 

voor de zomer een Verklaring van geen bedenkingen afgegeven inzake de megastallen aan de 

Lieshoutseweg. Het ontwerp van de vergunning ligt vanaf 2 september tot en met 12 oktober ter 

inzage. De gemeenteraad dient zorgvuldigheid te hanteren voor álle betrokken partijen. Hierbij wil 

de heer van den Boogaart het laten en zegt het geen droomdossier te vinden: we zullen er mee 

moeten dealen.  
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Glasvezel buitengebied: 

Dit begint vorm te krijgen; in november komt dit dossier in het college van B&W ter sprake waarna 

heel waarschijnlijk in de 2e helft van 2018 gestart kan worden met het aanleggen van glasvezel in het 

buitengebied.  

Nota van de Dorpsraad: nu niet aansluiten verminderd de waarde van uw huis! 

Nieuwbouw basisschool Nijnsel: 

Zeer binnenkort (10 oktober) zal er een inloopavond voor omwonenden worden georganiseerd van 

19.00 uur tot 20.00 uur. Hierna zullen uiteindelijk 2 scenario’s voor nadere uitwerking worden 

meegenomen bij de architectenselectie. De heer van den Boogaart kan hier nog aan toevoegen dat 

het de intentie is om te kiezen voor een zogenaamde “Frisse”school; een schoolgebouw met een laag 

energieverbruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temparatuur en comfort, 

licht en geluid. Zogenaamde Beng: Bijna Energie neutrale gebouwen.  

 

Wijkschouw: 

Deze schouw kan op verzoek worden aangevraagd door de Dorpsraad; in de praktijk zal er een à 

twee per jaar een wijkschouw plaatsvinden. Voor Nijnsel staat deze gepland voor een 

zaterdagochtend 11 november 2017. Bij een wijkschouw wordt een rondgang gemaakt door het dorp 

waarin diverse onderwerpen besproken kunnen worden.  

Download nu de App mijngemeente: voor het melden van klachten openbare ruimte en overige 

klachten of complimenten. 

 

Wonen in Nijnsel: 

De heer van den Boogaart geeft aan dat zeer binnenkort alle wijk-en dorpsraden zullen worden 

uitgenodigd voor een bijeenkomst inzake woonlocaties in alle kernen van gemeente Meierijstad. 

Bekend is dat er een Klankbordgroep Woonvisie is opgestart om inzichtelijk te krijgen welke 

woonwensen er leven bij de diverse wijken en dorpen. De heer van den Boogaart wil hierbij alvast 

aangeven dat er in Nijnsel ook een nieuwe (bouw)locatie in zicht is voor zo’n 40/44 woningen. Het 

betreft hier de locatie Bakkerpad/ Lieshoutseweg  

 

Hierna volgt een rondvraag n.a.v. de presentatie en uitleg van wethouder van den Boogaart 

waarvoor 2 personen zich melden: 

De heer Klaassen (megastallen):  

De heer Klaassen vraagt aan de wethouder of men alleen maar kijkt naar procedures in het hele 

traject van de megastallen aan de Lieshoutseweg. Hij begrijpt niet dat de Raad en het College van 

B&W deze verantwoording wil dragen met alle gevolgen van dien m.b.t. leefomgeving van 

omwonenden (gezondheidsrisico’s). Iedereen heeft het juist over terugdringen van de bioindustrie 

en de heer Klaassen is verbijsterd dat gemeente Meierijstad een verklaring van geen bedenkingen 

heeft afgegeven voor een megastal op deze locatie. Momenteel wil de wethouder hier niet 

inhoudelijk op ingaan zoals hij eerder ook al heeft aangegeven. 
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John van de Velden (verwaarloosd Bedrijfspand voormalige garage Voets) De heer van de Velden 

vraagt of de Dorpsraad (of de gemeente) niks kan doen aan het storende aangezicht van het 

verwaarloosde bedrijfspand van de voormalige garage van Ben Voets. Hij vindt dit aangezicht niet 

representatief voor Nijnsel. De wethouder geeft aan dat we in eerste instantie elkaar kunnen 

aanspreken op elkaars gedrag. Volgens Toon van der Wijst (werkgroep Openbare Ruimte) is dit 

tijdens een vergadering al eens besproken. Hierbij ging het vooral om de achterzijde; het 

achterliggende pand van Van Kuijk is namelijk afgebroken en dat kan gevaarlijke situaties tot gevolg 

hebben. De wethouder en Lianda noteren dit; indien er een onveilige situatie ontstaat neemt de 

gemeente deze taak op zich. Wellicht een onderwerp voor wijkschouw. 

 

4. Uitslagen Enquêtes 

Bas van de Weideven vertelt iets over de enquêtes die inmiddels zijn gehouden onder een 

representatieve groep Nijnselnaren. Bas heeft hiervoor diverse Nijnselse verenigingen 

aangeschreven om zodoende e-mailadressen te krijgen van mensen die willen meewerken aan deze 

enquêtes. Middels een toegestuurde link kun je op die manier deelnemen. Op deze manier heeft Bas 

een beeld gekregen van de samenstelling van de Nijnselse bevolking en o.a. de 

(toekomstige)woonwensen van de Nijnselse bevolking. De opzet is om meerdere enquêtes per jaar 

uit te zetten. Aandachtsgebieden zijn o.a. nieuwe basisschool, bekendheid Nijnsel, 

verkeersveiligheid. Aanmelden voor deelname enquêtes kan via e-mail: 

basvandeweideven@hotmail.com. 

 

5. Werkgroepen en activiteiten 

Werkgroep Voorzieningen 

Doel: voorzieningen in Nijnsel op niveau houden voor jong en oud. Angela van de Koevering is 

voorzitter van deze werkgroep; René Voss vertelt over de werkgroep. 

- Mama-café loopt nog steeds goed en wordt goed bezocht door jonge moeders. Ze delen 

ervaringen en drinken gezellig een kopje koffie of thee samen. 

- De Boekenkast is geplaatst en loopt goed. 

- BMX-Baan: staat op de agenda om te verbeteren en te onderhouden.  

- De activiteiten van de werkgroep Zorg en Welzijn zijn ondergebracht bij de werkgroep 

Voorzieningen. Gerry Jochems heeft nog altijd iedere 3e donderdag van de maand van 9.00 

tot 12.00 uur spreekuur in de Beckart. 

 

Werkgroep Openbare Ruimten 

Doel: openbare ruimte en voorzieningen verbeteren en/of onder de aandacht brengen. Toon van der 

Wijst vertelt hier iets over. Aandachtspunten zijn: 

- Interactieve wandelroute maken voor de Natuurlijk-Sint-Oedenrode app. 

- Aanpassingen kruisingen Lieshoutseweg t.b.v. een natuurlijke route vracht- en 

landbouwverkeer. 

- Meedenken over inrichting omgeving nieuwe basisschool. 
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- Onderhoud speeltuinen: er is gereedschap bij Toon te leen  om dit onderhoud uit te voeren. 

Bovendien kun je ook bij de gemeente gereedschap aangeleverd krijgen; na afloop haalt de 

gemeente dan ook alles, inclusief eventueel afval ook weer op. We zijn nog op zoek naar 

(groot)ouders voor hulp bij het onderhoud. 

- Vacature: ter versterking/uitbreiding van de Werkgroep Openbare Ruimten. 

 

Werkgroep Jongeren 

René vertelt hierover: 

- The Joy jeugddisco van 10 t/m 13 jaar (extra party’s groep 5 en 6) 

- Buitenspeeldag 

- Opstart jeugdactiviteit 13 t/m 17 jaar: Foodclub Nijnsel (FC Nijnsel). Leuke activiteit rondom 

Food voor en door de jeugd. 

- Bedrijvenbezoekdag is voor het laatst georganiseerd in samenwerking met basisschool 

Nijnsel in 2015; in 2016 en 2017 helaas niet doorgegaan. Voor 2018 kijken of we het weer op 

de agenda kunnen zetten. 

- Vacature: Voor de Werkgroep Jongeren zijn we op zoek naar een voorzitter 

 

Werkgroep Wonen 

Dorpsraad Nijnsel heeft n.a.v. de eerder besproken Klankbordgroep Woonvisie (voor alle wijk-en 

dorpsraden van gemeente Meierijstad) de Werkgroep Wonen in het leven geroepen. 

- Met als doel: Nijnsel leefbaar te houden (promotievoorstel “kom wonen in Nijnsel; een 

welkomstpakket “Welkom in Nijnsel”). 

- Gesprekken met woonvisie Meierijstad. 

- Deelname Klankbordgroep Woonvisie. 

- Vacatures: Voor deze werkgroep zijn er verschillende vacatures (o.a. vacature voor een 

voorzitter) 

Overige activiteiten 

We hebben een zeer geslaagde bedankavond gehad voor alle vrijwilligers van dorpsraad Nijnsel 

en de Beckart. Op deze avond hebben we een korte cursus Salsa-dansen gehad. 

 

6. Financiën Dorpsraad Nijnsel 

De Dorpsraad heeft als enige inkomstenbron subsidie van de gemeente. Daarnaast zijn er diverse 

stichtingen en organisaties die subsidies verstrekken voor diverse projecten. 

Afgelopen jaar heeft de Dorpsraad € 3.793,-- inkomsten ontvangen en € 3.783,-- uitgaven gehad. 

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

2017: 

Bijdrage reguliere activiteiten en projecten 

Vrijwilligers bedank avond 
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Bank beheer van Sinterklaas comité. 

 

7. Frans, Martijn, Dorothee, Edward en Ad 

Bovenstaande mensen zijn helaas gestopt als toegewijde en betrouwbare leden van de Dorpsraad. 

Namens de Dorpsraad en alle inwoners van Nijnsel: bedankt voor alles. Als bedankje ontvangen ze 

een pentekening van Nijnsel en een bos bloemen. 

8. Organogram 

In het organogram van Dorpsraad Nijnsel is te zien hoe de organisatie is opgebouwd met een 

dagelijks bestuur, overige bestuursleden en werkgroepen. In het rood staat de vacatures binnen 

Dorpsraad Nijnsel; we kunnen nog genoeg actieve, enthousiaste en betrokken mensen gebruiken!! 

Dus als je iets wilt doen jouw dorp Nijnsel, meld je dan aan voor een van deze vacatures! 

9. Rondvraag 

Hans van der Heijden: De kermis in Nijnsel is de laatste jaren niet zo’n aantrekkelijk dorps gebeuren 

meer. Kan de Dorpsraad het niet op zich nemen op dit te verbeteren? 

Later op de avond melden zich onderstaande personen om een “brainsstormavond” voor een nieuwe 

opzet van de kermis te willen organiseren: Piet van Erp, Erik Hoppenbrouwers, Hans vd Heijden 

(hans@zwembadenbouw.nl) en Wim Beeks (Harmonie) René Voss zal een uitnodiging voor deze 

avond verzorgen.  

Marina Weys: I.v.m. veilige snelheid zou haar wens zijn de 30 km zone op de Sonseweg tot bij de 

Huisakkerweg te laten lopen (hier geldt nu een maximale snelheid van 60 km). Misschien is dit een 

aandachtspuntje voor de wijkschouw? 

Marcella Zafra: Er rijden nog steeds veel vrachtwagens door de kom van Nijnsel; bovendien houden 

automobilisten zich ook vaak niet aan de snelheid van 30 km per uur. De Dorpsraad heeft onlangs 

een verkeersmeting aangevraagd; de situatie heeft onze aandacht. 

Marcel van de Berkmortel: Vrachtverkeer en landbouwvoertuigen hebben veel moeite om “de 

paddenstoel” bij het inrijden van de Industrieweg te nemen. Deze drempel is te hoog volgens hem. 

We nemen dit mee als aandachtspunt bij de wijkschouw. 

Vraag uit de zaal: wie verzorgt het onderhoud aan de BMX-baan? Volgens John van Kuijk gaat dit op 

korte termijn gebeuren. Er is groot onderhoud nodig en dit staat reeds op de agenda. Voorheen was 

Edward van Acht hierin coördinator; deze taken moeten nog worden overgedragen. 

René vd Elsen: is het een idee om de kosten voor de AED’s te spreiden onder de verenigingen, de 

beckart, de dorpsraad en eventueel andere partijen?  zodra de noodzaak voor spreiding van de 

kosten zich voor gaat doen nemen we dit in optie.  

In de pauze nog de volgende opmerkingen: 

John van de Velden: John wil het voorzitterschap van Werkgroep Wonen op zich nemen. 

John van Kuijk:  John meldt dat hij samen met Ilja van Bommel, Edward van Acht en Toon van der 

Wijst zal zorgen dat de BMX-baan wordt aangepast en onderhouden en dat een van het hiervoor een 

melding/goedkeuring zal aanvragen bij de gemeente. 
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Marcel van de Brand: Samen met de vrijwilligers van de Joy wil hij kijken of ze medewerking kunnen 

verlenen aan de Foodclub (nieuw initiatief Jongeren 13-17 jaar) 

 

10. Presentatie BIN (Buurt Informatie Netwerk) door Toine Lathouwers en Frans van Roozendaal 

Naar aanleiding van Buurt-Tent Acties in Sint-Oedenrode heeft Astrid Verbakel contact gezocht met 

Dorpsraad Nijnsel om in Nijnsel ook een dergelijke actie te organiseren. De Buurt-Tent Acties hebben 

als doel buurtpreventie onder de aandacht te brengen. Tevens is het een goede mogelijkheid om 

buurtvrijwilligers te werven om preventie-rondes te lopen. 

Een Buurt Informatie Netwerk, ofwel BIN, is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en 

gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Wijkbewoners 

kunnen daarbij helpen door lid te worden van een BIN. Doordat BIN-leden, de politie en de 

gemeente op een eenvoudige manier informatie met elkaar uitwisselen, kan er gericht worden 

gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners 

bij het werk van de politie en gemeente betrokken. BIN draagt bij aan een fijnere en meer veilige 

buurt. 

Toine Lathouwers is BIN-Coördinator in Eerschot; Frans van Roozendaal is wijkagent Politie Noord-

Brabant. In het begin wordt een BIN-Coördinator begeleid door een wijkagent. BIN werkt als volgt: 

- Buurtvrijwilligers signaleren 

- Melden dit bij de BIN-Coördinator 

- Politie wordt gebeld/geïnformeerd 

Ter ondersteuning van buurtvrijwilligers en BIN-Coördinator is er de NextDoor-app; je meldt je aan 

met je huisadres en kunt vervolgens diverse onveilige situaties melden. Je kunt buurtbewoners die 

nog niet actief zijn op de NextDoor-app uitnodigen zich aan te sluiten zodat een buurtnetwerk 

ontstaat. 

Het motto van BIN: 

“We houden het voor elkaar in de gaten” 

Vragen / opmerkingen: 

John van Kuijk vraagt of er mogelijkheden zijn om de gangetjes tussen de huizen in de wijk van 

verlichting te voorzien?  Toine Lathouwers geeft aan dat zij in Eerschot hier in verleden beroep 

hebben kunnen doen op subsidie. Er zou onderzocht kunnen worden of dit nog van toepassing is. 

René Voss geeft aan dat de dorpsraad graag wil helpen bij dit soort verbeteringen maar dat 

initiatieven en concrete voorstellen ook vanuit de burgers gedaan moeten worden. Dus kom met 

concrete voorstellen en we kijken of er middelen te vinden zijn.  

 

11. Sluiting 

Rond 22.00 uur wordt de vergadering gesloten.  

    


