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1.  Opening, vaststellen agenda. 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Agenda punten 4.3. en 7 worden naar voor geschoven i.v.m. het 
vroeger weg moeten van Ad Maas. 
 
2.  Verslag vorige vergadering 6 januari 2015. 
 
N.a.v. punt 7: Op 9 maart komt er een gesprek met de Rabobank, de Dorpsraad en Zalencentrum de Beckart 
over het behoud van de pinautomaat in de Beckart.  
 
3. Mededelingen. 
 
-Afmeldingen voor deze vergadering: Gerry Jochems, Piet van Erp, Martijn van den Brand en René van 
denElsen. 
- Website van de Dorpsraad is tijdelijk buiten gebruik vanwege onduidelijkheid met betaling. Er wordt snel naar 
een oplossing gezocht. 
- Er zijn uitnodigingen voor diverse bijeenkomsten binnengekomen: 
* 10 maart bijeenkomst op het gemeentehuis betreffende masterplan sport en aanverwante zaken. Bas van de 
Weideven en René Voss gaan in ieder geval hier naar toe. Frans stuurt de uitnodiging rond. 
* 11 maart algemene leden vergadering Vereniging Kleine Kernen. Frans meld ons af. 
* 12 maart symposium BRIZ. Frans stuurt deze ook rond aan de Dorpsraad. 
 
4. Stand van zaken commissies. 
 
4.1. jongeren. 
 
- De commissie heeft een bijeenkomst gehad. Diana van den Brand is nog niet zeker of ze bij de commissie wil 
blijven. Er is dus een vacature. 
- Vanuit de provincie is er een pilot hoe je dorpen aantrekkelijk houdt voor jongeren. Lianda houdt het in de 
gaten. 
- Met de carnaval was de Joy open voor de jongeren. Vanwege het mooie weer was iedereen buiten, waarna ze 
besloten hebben de Joy voor die middag te sluiten. 
 
4.2.  Voorzieningen. 
 
- stand van zaken internet in het buitengebied. 
Marcel Aarts en René van den Elsen zitten namens de Dorpsraden in deze werkgroep. Er is nog onderzoek naar 
de behoefte. In de Kempen zijn er soortelijke activiteiten. 
- crossbaan. 
Er was een bezwaar binnen gekomen bij de gemeente. Na een gesprek met betrokkenen is dit bezwaar 
ingetrokken en lijkt het erop dat de afwerking in een laatste fase komt. 
- geldautomaat in de Beckart. 
Op 9 maart is er een gesprek met de Rabobank, Dorpsraad en de Beckart over het behoud van de 
geldautomaat. 
- Bij het eetpunt zijn er 4 nieuwe aanmeldingen. Ook is er een nieuwe vrijwilliger aangemeld. 
 
4.3. Zorg en welzijn. 
 
Deze werkgroep is officieel per 1 januari gestart. Ad Maas is voorzitter en Riky Slabbekoorn secretaris. Op 4 
maart hebben ze een bijeenkomst met de KBO over transitie in de zorg. Ook komt er een gesprek met de Mooi-
Rooi krant en is er een gesprek geweest met Wil v.d. Laar, directeur van Odendael, over dementie en zorg die 
daar mee samenhangt. Op 26 februari is er een vergadering met de werkgroep. Op de website SAMSAM kun je 
diensten aanbieden in het kader van de zorg. 
 
 



 
4.4. Openbare ruimten. 
 
 - Onderhoud speeltuinen: Martijn van den Brand heeft 4 aanmeldingen van vrijwilligers om de  speeltuinen te 
onderhouden. Lianda de Vos deelt mee dat de gemeente de ondergrond van de speeltuin aan de Salviastraat 
zal gaan vervangen. Het gereedschap wat nodig is voor het onderhoud van de speeltuinen kan aangeschaft 
worden. 
- Er zijn een aantal brieven ingezonden waar de werkgroep mee aan de slag kan. 
* Brief over het vrachtverkeer wat nog steeds gebruik maakt van de Lieshoutseweg. We wachten tot de 
herinrichting klaar is en bekijken of het verkeer dan is afgenomen. 
* Het park wat momenteel wordt ingericht wordt nu al gebruikt als hondentoilet. Wij hebben dat zelf nog niet 
geconstateerd en zullen wachten tot het park klaar is en het dan in de gaten houden. 
* Het 60 km bord op de Lieshoutseweg ter hoogte van de Weievenseweg staat te dicht bij de asverspringing. 
Aan de gemeente vragen of er optische wegversmallingen kunnen worden aangebracht, zodat het lijkt alsof de 
weg smaller wordt, waardoor de auto's langzamer gaan rijden. 
* Volgens bewoners zorgen de bomen in de Margrietstraat voor overlast. Er is opdruk door de grote wortels. 
Geadviseerd om handtekeningen te verzamelen in de straat en deze gezamenlijk in te dienen bij de gemeente.  
- De commissie gaat op korte termijn een vergadering plannen. De commissie heeft uitbreiding gekregen in de 
persoon van John van Kuijk. 
 
 
4.5.  Overige activiteiten. 
 
- kermis. 
De kermis is dit jaar vanaf vrijdag t/m maandag. Op deze manier hopen ze op meer publiek. 
De vraag is nog of de opening van de vernieuwde Beckart samen met de kermis moet plaatsvinden. Als de 
Beckart klaar is zijn de meeste voor de opening tijdens de kermis. We kunnen waarschijnlijk het draaiboek van 
Dorpsraad Olland raadplegen van de opening van de Loper. 
  
5.  Stand van zaken ISV-project. 
 
- Op 6 december is de start gemaakt voor de uitvoering van het plan. Hoe nu verder? 
Jan v.d. Aa heeft de plattegrond rondgestuurd en op diverse plaatsen neergelegd zodat bewoners verder kennis 
kunnen nemen van de plannen. De reacties die binnen komen zijn positief. De werkzaamheden liggen nagenoeg 
op planning.  
- Er  wordt  een overeenkomst opgesteld tussen de Dorpsraad en Zalencentrum de Beckart m.b.t. de subsidie 
die gegeven is voor de verbouw van de Beckart. 
 
6. Stand van zaken fusie gemeente sint-oedenrode;  
De fusie zal plaatsvinden op 1 januari 2017. Er is een externe adviseur die de fusie gaat begeleiden. Er is een 
vraag over berichtgeving in regionale kranten. Welke krant wordt er in Veghel gelezen. Toon van der Wijst belt 
met de Wegener groep om hier naar te vragen. 
 
7.   Communicatieplan Ad Maas. 
 
Het communicatieplan wordt doorgenomen en aangevuld. Dubbele dingen worden uit de lijst verwijderd. René 
Voss vult de lijst verder in en stuurt hem daarna rond. 
Er ontstaat een discussie over de voor- en nadelen van een besluitenlijst. Wanneer je zo'n lijst wilt bijhouden 
vraagt dit extra werk. Het zou wenselijker zijn om korte redactionele stukjes over actuele zaken op de website 
te plaatsen. Ook dit kost echter capaciteit om dit te verzorgen. Wens aanhouden en invullen als zich een 
vrijwilliger aandient. 
 
8. Toekomst Dorpsraad Nijnsel; nu de realisatie van het Bruisend Dorpshart nabij is moeten we ons gaan 
 concentreren op andere actiepunten. Wij denken aan het volgende: 
 
- Jongeren tussen de 14 en 17 jaar. 
- Samenwerking tussen verenigingen. 
 
Vanwege de tijd schuiven we dit op naar de volgende vergadering. 
 
9. Voorbereiding jaarvergadering woensdag 25 maart 2015. 
 
- Hier zal het dagelijks bestuur zich over gaan buigen. 
- Er wordt gevraagd naar een ludieke gast voor na de pauze. 
 
10.  Rondvraag. 
 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 


