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Verslag Vergadering Dorpsraad Nijnsel 
 
Datum  : 11 november 2014 
Tijd  : 19.00 uur  
Plaats  : Zalencentrum de Beckart in The Joy 
Aanwezig : Gerry Jochems, Lianda de Vos, Dorothee de Louw, Jan van Acht, Martijn van de 
    Brand, Toon van de Wijst, Ad Maas, René Voss en Frans Mabesoone. 
Afgemeld : Bas van de Weideven, Piet van Erp 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  Opening, vaststellen agenda. 
 
René opent even na 19.00 uur de vergadering die vanwege de voorbereidingen van de bijeenkomst 
van de BtB in de Beckart deze keer gehouden wordt in The Joy. Wij worden uitgenodigd om na 
afloop aan te sluiten bij die bijeenkomst omdat René de Dorpsraad gaat voorstellen aan de 
bedrijven. 
 
2.  Verslag vorige vergadering 16 september 2014. 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. Bij deze is het goedgekeurd. 
 
3.  Mededelingen. 
 

 afmeldingen; zie boven 
 ontwerp nieuw logo Dorpsraad op de lange baan geschoven. Omdat er nu nog weinig      

ontwerpen binnen zijn en de prioriteit bij het iDOP ligt schuiven we dit naar het nieuwe 
jaar. We zullen dan gaan kijken hoe we dit opnieuw in de belangstelling brengen. 

 5 januari 2015 nieuwjaarsreceptie gemeente. Iedereen is van harte welkom, een officiële   
uitnodiging volgt nog. 

 vacatures bij diverse werkgroepen op website plaatsen. Frans stuurt een mailtje rond naar 
belanghebbenden om te laten weten dat de Dorpraad er voor open staat dat bedrijven, 
maar ook verenigingen en stichtingen met Nijnselse achtergrond hun vacatures op de 
website van de Dorpsraad kunnen plaatsen. Gerry Jochems meldt dat vacatures voor 
vrijwilligerswerk ook naar Welzijn de Meierij gestuurd kunnen worden. Er is daar een 
vacaturebank. 

 Anbi status aangevraagd. D.w.z. dat bedrijven belastingvrij een stichting zoals de  
Dorpsraad kunnen sponsoren. 

 uitnodiging Stakeholders bijeenkomst 27 november. Zie de uitnodiging die al is 
rondgestuurd. Het gaat over het meedenken en opstellen van een strategisch plan. 

 vergadering 3 Dorpsraden 24 november in Nijnsel. Frans heeft de Dorpsraden en gemeente 
al een uitnodiging gestuurd en om agendapunten gevraagd. De vergadering is in eerste 
instantie bedoeld voor het dagelijks bestuur van de 3 Dorpsraden, B&W en gemeentelijke 
ondersteuning van de Dorpsraden. 

 Coördinator T.V. Meierij; zie bijlage die al is rondgestuurd. 
 

4. Stand van zaken commissies. 
 
4.1. jongeren. 
 
De commissie heeft versterking gekregen van Diana van de Brand. 
 
4.2. voorzieningen. 
 

 ontwikkelingen internet buitengebied. Marcel Aarts is kartrekker om gezamenlijk initiatief 
op te zetten. Op 20 november is er een overleg over dit onderwerp. 

 bibliotheeksteunpunt school. Kinderen kunnen op school boeken lenen en ze daar lezen. 
Idee wordt geopperd om gelezen boeken beschikbaar te stellen voor andere lezers. Wellicht 
iets om in de Beckart een hoekje in te richten om leenboeken neer te leggen. 



 mogelijkheid tot het plaatsen van urn op het kerkhof in Nijnsel. Antwoord is inmiddels 
bekend. Contactgegevens kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat. 

 ijsbaan bij de basisschool, wie wordt kartrekker? Frans heeft Gonny Habraken een mailtje 
gestuurd maar nog een antwoord gehad. Werkgroep Openbare Ruimten zal samen met 
werkgroep Jongeren deze taak op zich nemen als Gonny aangeeft het niet meer te willen 
doen. 

 inkoop energie. Moeten wij als Dorpsraad daar in bemiddelen? Dit is geen taak voor de 
Dorpsraad. 

 
4.3. zorg en welzijn. 
 

 bijeenkomst van 18 september in sporthal de Streepen. Het sociale wijkteam is hier 
gepresenteerd. René Voss is hier geweest en stuurt de sheets door. 

 versterking team Ad Maas. Het team heeft uitbreiding gekregen van Marion 
Hoppenbrouwers (onder voorbehoud), Jolanda van Erp, Christo en Rieky Slabbekoorn en 
Sita Kühne. De werkgroep gaat nu inhoudelijk kijken wat er moet gebeuren. 

 coördinator gezocht voor stichting ommekaar. Zie bijlage die is verstuurd. Het gaat niet om 
structurele hulp maar incidentele klusjes en hulp. 

 
4.4. openbare ruimten. 
 

 verslaglegging wandeling SBB 28 september j.l. Het verslag zal als bijlage bij dit verslag 
worden meegestuurd. De bedoeling is om een werkgroep te vormen die zich bezig houdt 
met het onderhoud van de bossen. 

 planning vergadering 20 of 25 november a.s.: inmiddels is deze vastgesteld op 25 
november a.s. om 20.00 uur in de Beckart. 
 

4.5. overige activiteiten. 
 

  Intocht Sinterklaas 23 november. 
  Bedrijvenbezoekdag 28 november. 

 
5.  Stand van zaken ISV-project. 
 
De aanvraag van de subsidie is ambtelijk goedgekeurd. Nu is het wachten op de officiële 
handtekening van de provincie. Lianda gaat een bijeenkomst van de stuurgroep plannen. 
De omleiding van het vrachtverkeer is definitief. De nieuwe borden zijn besteld en worden zo 
spoedig mogelijk geplaatst. 
 
6. Stand van zaken fusie: zorg over behoud van voorzieningen voor Nijnsel. 
 
Hier is geen nieuws over behalve dat de nieuwe naam 4 november bekend gemaakt is van de 
fusiegemeente: Meierijstad. 
 
7.   Bankzaken. 
 

 overdracht penningmeesterschap van René Voss naar Dorothee de Louw. 
 overdracht rekening speeltuincommissie is gedaan. 
 kascommissie controleert ook de rekening van The Joy 
 verandering pakket Rabobank voor verenigingen en stichtingen: hierdoor is de Dorpsraad 

iets duurder uit met de bankzaken. 
 
8. Communicatieplan Ad Maas; zie bijlage. Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de 
 volgende vergadering omdat het voldoende aandacht nodig heeft. 
 
9.  Rondvraag. 
 
 Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
10.  Aansluiting met BTB. Diegene die interesse hebben kunnen zich vanaf 20.00 uur aansluiten 
 bij de bijeenkomst. René houdt een korte presentatie over de activiteiten van de 
 Dorpsraad.  
  


