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Verslag jaarvergadering Dorpsraad Nijnsel. 

Datum : 26 maart 2014 

Tijd  : 19.30 uur 

Aanwezig : Dagelijks bestuur Dorpsraad Nijnsel: René Voss, Dorothee de  
  Louw, Frans Mabesoone. 

Gemeente : Wethouder Cees van Rossum, Lianda de Vos. 

Verder waren er ruim 100 inwoners en belangstellenden aanwezig. 

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

1. Opening: 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Hij is vanaf 17 december 2013 
voorzitter en hoopt op een periode waarin veel gerealiseerd kan worden. Hij 
benoemd alvast het  afscheid van Jan v.d. Aa waar later in de vergadering verder 
op wordt ingegaan. Hij neemt de agenda van de vergadering kort door. 

2. Verslag jaarvergadering 20 maart 2013. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. Het wordt bij deze 
goedgekeurd. Diegenen die  de presentielijsten, die op tafel liggen invult,  krijgt  
het verslag van deze vergadering per mail doorgestuurd. 

3. Stand van zaken "bruisend dorpshart". 

Jan v.d. Aa geeft een presentatie over het "bruisend dorpshart". Hij benoemd de 
leden van de werkgroep en verteld dat in het kader van het ISV-project de groep 
in twee werkgroepen is opgesplitst. De groep bestaat voortaan uit een werkgroep 
binnen en een werkgroep buiten. De werkgroep binnen houdt zich bezig met de 
Beckart en de werkgroep buiten met de omgeving rondom de Beckart en het 
parochiepark. Er is een overleg geweest met de bewoners van de Eimbert, 
BBN+K en de Dorpsraad over de proef voor de omleiding voor het vrachtverkeer 
via de Eimbert en de Industrieweg. De proef heeft 3 maanden geduurd. Er zijn 
diverse reacties van de bewoners en bedrijven binnen gekomen.  

Ook is er een presentatie gegeven over de 2 modellen voor de dorpskern. Deze 
hebben een paar weken in de Beckart gehangen zodat omwonende reacties 



konden geven. Er zijn 25 reacties binnen gekomen die naar de gemeente en 
architecten zijn gestuurd, zodat er rekening met de opmerkingen kan worden 
gehouden bij de verdere uitwerking van de plannen.  

Er is een tussentijdse evaluatie geweest van de proef met het vrachtverkeer. Er 
waren geen aanpassingen van de proef nodig, zodat de proefperiode kon worden 
afgemaakt. 

Vanuit SKOSO is de vraag gesteld of er een samenwerking kan komen om te 
komen tot de vorming van een MFA (multi functionele accommodatie) vanwege 
grootscheeps onderhoud aan de school. Begin dit jaar heeft de gemeente 
onderzoek gedaan, waaruit naar voren is gekomen dat het vanuit de gemeente 
niet mogelijk is. Advies van de Stuurgroep is om door te gaan met de uitwerking 
van de originele plannen van 2013. 

Wethouder Cees van Rossum neemt het woord van Jan v.d. Aa over om de stand 
van zaken rondom het ISV-traject verder uit te leggen.  Het project was tijdelijk 
on-hold gezet vanwege het onderzoek naar een MFA. Er is onderzoek geweest 
naar het gezondheidseffect. De GGD adviseert om een afstand van 200-300 
meter van een autosnelweg te hanteren bij nieuwbouw van gebouwen waar 
jonge kinderen veel komen. De A50 ligt wat dat betreft te dicht bij de Beckart, 
waar het MFA zou moeten komen. Bovendien zijn de kosten die begroot worden 
op 4 tot 5 miljoen niet te financieren door gemeente of provincie. De € 300.000,- 
subsidie die de provincie heeft gereserveerd  voor het ISV is niet in te zetten 
voor andere doelen. Bovendien is de cofinanciering door de gemeente dan niet 
meer van toepassing. Er kan wel nog een apart onderzoek door de school of 
samen met de Dorpsraad komen naar de haalbaarheid van een MFA.  

Het advies is om snel weer het oude plan op te maken. Welke variant gekozen 
zou worden is mede afhankelijk van de afwikkeling van het vrachtverkeer. Het 
definitieve besluit voor omleiding van het vrachtverkeer wordt pas genomen 
nadat alle reacties hierop bekeken zijn. Het college neemt dit besluit. 

Voor 1 januari 2015 moet begonnen zijn met de uitvoering van de plannen. Dit 
houdt in dat dan de eerste schop de grond in moet. Reacties op het plan kunnen 
via de Dorpsraad worden ingediend. 

Vanuit de zaal zijn er enkele reacties; 

1.  Is er niet snel aan het advies voorbij gegaan van de GGD. Er zijn ook 
gezinnen met jonge kinderen en het kinderdagverblijf zit ook op korte afstand 
van de A50. Het antwoord hierop is dat de financiële middelen de doorslag 
hebben gegeven van het niet door laten gaan van de MFA. Als er genoeg geld 
geweest zou zijn dan werd het onderzoek verder uitgediept. 

2. Is er ook onderzoek gedaan naar geluidsoverlast in het kader van de 
omleiding van het vrachtverkeer? Nee daar is geen onderzoek naar gedaan. Er is 
gekeken naar de overlast van het vrachtverkeer. 



3. De weg is veel te gevaarlijk voor het grote vrachtverkeer. Met name de grote 
legervoertuigen en landbouwvoertuigen zorgen voor veel gevaarlijke situaties. 
Mede daarom heeft de proef ook plaatsgevonden. 

4. Het gedrag van de bestuurders van de voertuigen zou aangepast moeten 
worden. 

4. Terugblik en kijk vooruit van de werkgroepen. 

4.1. Werkgroep jongeren. 

Ellis Rijkers geeft een uitleg over The Joy. Er worden regelmatig themafeesten 
gegeven. De 9 gehouden party's zijn druk bezocht en zijn bedoeld voor alle 
jeugd uit Sint-Oedenrode en de kerkdorpen.  

Vanuit NL doet zijn ze afgelopen zaterdag bezig geweest met het opknappen van 
The Joy en het buitenterrein. 

4.2. Werkgroep openbare ruimte. 

Frans Mabesoone geeft uitleg over de werkgroep. Afgelopen jaar vooral bezig 
geweest met de verkeersproef  omleiding vrachtverkeer. 

Komend jaar staan er enkele punten op het programma. 

1. Contact zoeken met de aanwonende van de Eimbert om te vragen wat voor 
wensen er zijn m.b.t. de mogelijke definitieve omleiding van het vrachtverkeer. 

2. In kaart brengen hoe het staat met het onderhoud van de speeltuinen en dit 
zo mogelijk structureel onder te brengen binnen we werkgroep. 

3. Gevoel van verkeersveiligheid en verkeersgedrag van eigen inwoners 
bekijken. 

4. Samen met werkgroep voorzieningen het fietscrossbaantje realiseren achter 
de school. 

Vanuit de zaal zijn enkele reacties: 

1. Ook het landbouwverkeer zou gebruik moeten maken van de omleiding voor 
het vrachtverkeer. 

2. Brommers zouden over de weg moeten rijden vanaf de Sonseweg en dan via 
de Nijnselseweg richting Rooi, in plaats van op het fietspad. 

4.3. Werkgroep binnen. 

Er is een inventarisatie gedaan van de noodzakelijke aanpassingen van de 
Beckart binnen het kader van de ISV aanvraag. Net als bij de werkgroep buiten 
in ook de uitvoering van de plannen voor deze werkgroep een tijdje "on hold" 
gezet. 



Er wordt gekeken naar verbetering van de entree, inzet van zonneschermen , 
gebruik zonnepanelen en verbetering van de sanitaire voorzieningen. 

4.4 Werkgroep Zorg en Welzijn 

Ad Maas houdt een presentatie over de zorg die steeds dichter bij de mensen 
terecht komt. 

Hij loopt met een aantal sheets het ontwikkelde plan door. 

 

Vanuit de zaal zijn enkele reacties: 

1. Als de politiek nog niet weet welke kant ze opgaan met de zorg, waarom 
besteden jullie dan zoveel tijd aan dit onderwerp.  De ontwikkelingen komen 
sneller op ons af dan menigeen zich realiseert en daarom denken we graag mee 
over de richting die past bij Nijnsel. De gemeente is positief over het voorstel 
van de werkgroep. In enkele omringende dorpen zoals Middelbeers, Elsendorp en 
Vorstenbosch wordt ook al op een vergelijkbare wijze gewerkt. 

2. Zijn er voldoende vrijwilligers ? Waarschijnlijk is dat niet het probleem, 
momenteel zijn er in Sint-Oedenrode al zo'n 300 mensen die een steentje  
bijdragen aan dergelijke zorg en welzijn vraagstukken. Het gaat erom om vraag 
en aanbod georganiseerd bij elkaar te brengen. Er zijn 3 of 4 mensen nodig om 
het idee verder invulling te geven. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Ad Maas. 

PAUZE 

Tijdens de pauze zorgt Harmonie Nijnsel voor een muzikale bijdrage vanwege de 
promotie naar de 1e divisie. Een mooi stuk muziek werd ten gehore gebracht 
waarvoor een hartelijk applaus en een attentie van de dorpsraad Nijnsel de 
Harmonie toe kwamen.  



4.5 Werkgroep voorzieningen. 

René v.d. Elsen en Edward van Acht vertellen wat de werkgroep voorzieningen 
allemaal heeft bereikt in de afgelopen periode. 

1. De website van de Dorpsraad is in de lucht. Er wordt nog gezocht naar een 
concrete invulling om de site te onderhouden.  Er zou een evenementen kalender 
op kunnen komen en foto's van diverse Nijnselse activiteiten. Zeker het nieuws 
van de Dorpsraad moet er op komen. Het adres : www.dorpsraadnijnsel.nl  

2. Het eetpunt is een succes en er mogen nog best wat meer bezoekers komen. 
De kosten bedragen € 7,10 per maaltijd. Er zijn 11 vrijwilligers en 2 chauffeurs 
die het eten ophalen, uitserveren en de vaat doen. Vanmiddag waren er 41 KBO 
deelnemers voorafgaand aan de KBO vergadering. Het is te hopen dat enkele 
van hen de smaak te pakken hebben gekregen en structureel aansluiten bij het 
eetpunt.  

3. De verhalentafel is nieuw leven in geblazen en eveneens een groot succes te 
noemen. Met wisselende samenstelling wordt onder deskundige begeleiding 
gepraat over hoe het vroeger was. De organisatie heeft namens het Oranjefonds 
een Kroonappel ontvangen. Er is een boekje met de verhalen uitgebracht en in 
de Dommelbode heeft een samenvatting van de verhalen gestaan. 

4. Het BMX crossbaantje is realiteit in wording. Met behulp van NL-doet, de 
wethouders en veel vrijwilligers is een start gemaakt met de aanleg. Tegelijk is 
het speeltuintje, het pek en het bruggetje meegenomen en heeft alles een grote 
opknapbeurt gekregen. Binnen enkele weken moet het BMX-baantje gereed zijn.  

5. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om in het buitengebied de digitale 
bereikbaarheid te verbeteren. Dit is essentieel voor de leefbaarheid in het 
buitengebied. . Dit onderzoek gebeurd in samenwerking met ZLTO  en KPN en de 
andere dorpsraden van Olland en Boskant. 

4.6. Werkgroep overige activiteiten. 

1. Er is weer een bedrijvenbezoekdag geweest van groep 8 van de basisschool 
aan de Nijnselse bedrijven. 

2. De Sint is weer in Nijnsel geweest en heeft al toegezegd ook dit jaar weer 
naar Nijnsel te komen. 

5. Vragen over de ontwikkeling van de mogelijke fusie van Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Veghel. 

Wethouder Cees van Rossum geeft uitleg over de mogelijke fusie. Het betreft 
een voorgenomen besluit. Al eerder hadden Sint-Oedenrode en Schijndel plannen 
tot fuseren. Veghel heeft zich op eigen initiatief gemeld om mee te kunnen 
fuseren. Boxtel heeft aangegeven niet te willen fuseren. De burgers hadden meer 
betrokken moeten worden bij het ontwikkelen van de plannen. Dit is niet terug te 



draaien. De wethouder nodigt de aanwezigen uit om langs de borden te lopen die 
opgesteld staan in de Beckart. Er volgt nu een traject van informeren, bestuurlijk 
overleg tot een bestuurlijk besluit door de Tweede Kamer. 

Vanuit de zaal zijn er enkele reacties: 

1. Is Veghel financieel gezond genoeg? Elsevier heeft een onderzoek gedaan en 
daaruit blijkt dat Veghel financieel gezond is. 

2. Kan Son en Breugel ook aansluiten? Zou kunnen in theorie maar zou 
onderzocht moeten worden als dat voorstel zich formeel aandient. 

3. Veghel was snel met aansluiten, heeft dat iets te maken met Uden? 
Inhoudelijk gaat de wethouder hier niet op in. 

4. Zijn er alleen maar voordelen aan de fusie? Neen, soms moet men in de 
toekomst verder van huis voor diensten. De kerkdorpen houden wel hun eigen 
identiteit. 

5. Zijn er in de aangrenzende dorpen ook plannen tot fuseren? De werkwijze van 
R-S-V dient als voorbeeld. Gemeente mogen zelf bepalen of ze willen fuseren. 
Als ze er niet uitkomen dan komt de provincie en de Tweede Kamer aan de 
beurt. 

De samenwerking die er al is met 5 Meierij gemeente heeft bijgedragen tot het 
voorgenomen besluit te gaan fuseren. 

 

6. Kasverslag van de Dorpsraad en the Joy. 

Dorothee de Louw heeft het penningmeesterschap overgenomen van René Voss 
omdat René voorzitter is geworden. 
Er is een sub rekening voor the Joy gekomen, zodat er altijd inzicht mogelijk 
blijft vanuit de Dorpsraad. Twee inwoners te weten;Henk Verstraten en Ad 
Verhoeven, hebben de kascontrole gedaan en alles ziet er goed uit. De 
Dorpsraad is er financieel op vooruit gegaan. Komende periode zal er ook meer 
geld nodig zijn voor het uitvoeren van de plannen rondom de Beckart. Verder zal 
er een bijdrage voor het opknappen van The Joy nodig zijn, zijn er kosten voor 
het in de lucht houden van de website, is er een bijdrage toegezegd voor het 
eetpunt en komen er kosten voor het onderhoud van de speeltuinen en de 
Crossbaan. 
 
7. Afscheid Jan v.d. Aa als voorzitter Dorpsraad Nijnsel. 
 
René benoemt enkele punten van een lijst met behaalde resultaten die Jan heeft 
gerealiseerd in zijn periode als voorzitter. Enkele high-lights zijn: prikpunt in de 
Beckart, geldautomaat terug in Nijnsel, verdere ontwikkeling IDOP Nijnsel, start 
proef vrachtverkeer en nog vele andere zaken. 



Jan ontvangt een mooi aandenken van Niinsel,  gemaakt door Harrie Sijbers, een 
bos bloemen en een etensbon. Zelf verteld hij dat hij nog wel betrokken blijft bij 
de werkgroep buiten en andere zaken die Nijnsel aangaan. 
 
Verder worden nog de volgende personen bedankt: Wethouder Cees van Rossum 
en Ben van Acht. 
 
Toon v.d. Wijst is  benoemd als verbinder voor de  werkgroep openbare ruimte 
en Bas v.d. Wijdeven treedt toe t de werkgroep buiten. 
 
8. Toelichting Frans Sijbers omtrent de plannen rondom de Beckart. 
 
Harry Vulders heeft aan Frans gevraagd om hem op te volgen. 
De twee besturen van Z.C. de Beckart en het N.A.B. zijn samengevoegd tot een 
nieuw bestuur. De eerste tijd is Frans vooral bezig geweest met bezuinigingen. 
Maar daar was niet veel te halen.  
Het is belangrijk om de mensen naar de Beckart te krijgen. De verschillende 
zalen zullen onder handen genomen worden, waarbij de entree zeker niet wordt 
vergeten. Er zijn al verschillende mensen bezig om te kijken hoe het allemaal 
kan verbeteren. Er moet echter wel op de financiën worden gelet. Er is een 
financieel adviseur aangetrokken die de financiën nauw in het oog zal houden.  
Er zijn bijeenkomsten geweest met de gebruikers, vrijwilligers en het personeel. 
Gastvrijheid en vriendelijkheid staan hoog in het vaandel. Ook is er contact met 
de gemeente over de mogelijkheid voor een terras.  
Er worden twee commissies gevormd nm.; 1 horeca en 2 activiteiten. 
Er zijn dus veel ontwikkelingen. Vrijwilligers kunnen zich altijd melden.  
Het bestuur wil nauw blijven samenwerken met de gemeente, de dorpsraad en 
het volgt de ontwikkelingen van het de werkgroepen binnen en buiten  op de 
voet.  
“We zullen er ons uiterste best voor doen dat de leefbaarheid in Nijnsel 
gewaarborgd blijft”aldus Frans Sijbers. 
 
9. Rondvraag. 
 

1. In 2011 is er een enquête gehouden over het Vressels bos. Er is een 
rondleiding geweest en daar is het bij gebleven. De vragen stelster stuurt 
haar vraag door naar de Dorpsraad en de werkgroep openbare ruimte 
neemt dit op om verder te onderzoeken. 

2. Het bibliotheek steunpunt in de basisschool sluit zijn deuren. Er blijft 
een zeer beperkte sortering boeken over voor de schooljeugd. De boeken 
mogen niet mee naar huis genomen worden. Wat kunnen we er mee 
doen. De Dorpsraad neemt dit mee en gaat kijken wat ze er aan kunnen 
doen.  

3. Er is een ravage aangericht op het driehoekje bij de kruising 
Vresselseweg-Lieshoutseweg. Wat is hier gebeurd? Dit wordt ook 
meegenomen door de werkgroep openbare ruimte. 



4. De planning van de Nijnselse Kermis valt dit jaar samen met de 
jaarmarkt in Rooi. Kan er niet een betere afstemming komen om dit soort 
evenementen niet samen te laten vallen.  Het is wenselijk dat alle 
partijen hun planning ruim op tijd doorgeven en op de website plaatsen 
zodat een ieder er rekening mee kan houden.  

5. Er komt steeds meer vliegverkeer over Nijnsel. Is dit nog 
aanvaardbaar?Destijds is er een Alderslijst gemaakt met gemeenten die 
dicht bij het vliegveld lagen. Sint-Oedenrode hoorde daar niet bij.De 
gemeente bekijkt wat het kan doen om invloed uit te oefenen op het 
vliegverkeer.  

 

 


