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Verslag vergadering Dorpsraad Nijnsel. 
 
Datum  : 5 januari 2016 20.00 uur 
Plaats  : Ontmoetingscentrum de Beckart 
Aanwezig : Toon v.d. Wijst, Martijn v.d. Brand, Bas v.d. Weideven, Ad Maas, René Voss en  
     Frans Mabesoone. 
Afwezig met kennisgeving : Dorothee de Louw, Gerry Jochems. 
Afwezig zonder kennisgeving: Jan van Acht, René v.d. Elsen. 
_______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening: 
 
René opent de vergadering met iedereen gelukkig Nieuwjaar te wensen en hoopt dat het een inspirerend jaar 
wordt. 
 
2. Verslag vorige vergadering 17 november 2015:  
 
- pnt 6 Communicatieplan; zie punt 12 van dit overleg.  
 
Actielijst :  
 
 
1 Voorzitters W.G. benaderen voor 

omschrijving subsidie aanvraag 
René Voss 15 december 2015 

2 Datum kermis op website plaatsen Frans Mabesoone afgehandeld 
3 Navraag subsidiepotjes gemeente Lianda de Vos 15 december 2015 
4 Plannen vergadering WG openbare ruimten Toon v.d. Wijst afgehandeld 
5 Verkeerstelling Toon v.d. Wijst 15 december 2015 
6 Wisseling werkgroepen Jan van Acht 15 december 2015 
7  Boekenkast Beckart Jan van Acht 15 december 2015 
8 Verder uitwerken communicatieplan Dorothee de Louw/Ad Maas 15 december 2015 
9 Bijeenkomst Dorpsraden Meijerijstad Wie afgehandeld 
 
Opm.: Edward van Acht heeft zelf subsidie aangevraagd bij NL-Doet voor onderhoud crossbaan. In het vervolg 
moet dit centraal geregeld worden. René heeft hier contact over opgenomen met Edward 
 
3. Mededelingen: 
    
   - afmeldingen: 
 
* Gerry Jochems heeft laten weten om niet meer aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Dorpsraden.             
Zij wilt zich concentreren op de WG welzijn en zorg. 
* Dorothee heeft zich voor vanavond afgemeld wegens drukke werkzaamheden. 
 
   - nieuwjaars receptie's:  
* Afgelopen maandag is de receptie van de gemeente geweest. Frans is daar naar toe geweest. Weinig over te  
melden. Burgermeester P. Maas heeft het realiseren van het nieuwe dorpshart van Nijnsel benoemd. 
* Zondag 10 januari is de nieuwjaarsreceptie in de Beckart voor heel Nijnsel. 
* Zondag 17 februari is er een receptie ter gelegenheid van het 55 jaar bestaan van C.V. de Heikneuters. De 
dorpsraad is aan het eind van de middag aan de beurt om de felicitaties over te brengen. 
 
   - bijdrage aan eetpunt: 
* Er zijn door de vrijwilligers van het eetpunt wat kleine kosten gemaakt voor aanschaf servetten, bloemstukjes 
e.d.. De dorpsraad zal deze vergoeden. 
 
   - rekening Rooi Hart Safe: 
* Er is onduidelijkheid over de diverse AED's en het onderhoud er van. Wie moet dit betalen. Er hangt een bij 
de Beckart, bij het voetbalveld en bij de appartementen aan de Lieshoutseweg. Wij hebben afgesproken de 
rekening voorlopig te betalen en later uit te zoeken wie voor het onderhoud moet zorgen. 
 
 
   - beplanting rondom de Beckart en Processiepark gerealiseerd: 
* De belanting is gerealiseerd. 



 
   - buurtfonds Noord-Brabant: wie willen er gebruik van maken: 
* Potje lijkt niet voor ons bestemd. 
 
4. Samenvoegen werkgroep Jongeren en Voorzieningen: 
 
Het samenvoegen van beide commissies is iets te snel besloten. De onderdelen eetpunt en verhalentafel 
worden ondergebracht bij de de WG zorg en welzijn. Op 21 januari is er een overleg met de werkgroep 
voorzieningen. René Voss gaat dan met Dorothee uitleggen wat de WG jongeren allemaal doet. Dan gaat de 
WG voorzieningen bekijken of ze de WG samen gaan voegen. 
 
5. Financiën Sinterklaascommissie: 
 
De financiën van de Sinterklaascommissie wordt nu via iemand zijn privë rekening geregeld. Dit is niet 
wenselijk. Daarom wordt bekeken om voortaan de financiën via de dorpsraad te regelen. Er zijn niet veel 
transacties. De voorzitters van diverese commissies zijn verantwoordelijk voor het paraferen van rekeningen en 
declaraties. 
 
6. Vliegveld Eindhoven: 
 
Het rapport over het vliegveld is binnen en wordt door Frans rondgestuurd. We gaan proberen om iemand van 
de vliegbasis uit te nodigen voor de jaarvergadering in maart. Inmiddels zijn de contactgegevens bekend. De 
brief wordt ook doorgestuurd naar Jan v.d. Aa om te vermelden op de website. 
 
7. Megastallen Lieshoutseweg: 
 
René gaat namens de dorpsraad een brief opstellen om aan B&W en de gemeenteraad te sturen, waarin wij ons 
ongenoegen over de voornemens van het bouwen van een megastal uiten. 
Dinsdag 12 januari is er een ingelaste commissie vergadering op het gemeentehuis om 19.30 uur. 
 
8. Stichting toegangkelijkheid: 
 
Er is een rondgang gemaakt langs diverse knelpunten. Inmiddels zijn de meeste al opgelost. Een verslag over 
de bijeenkomst wordt door Frans rondgestuurd. 
 
 
9. Kalender van de vergadertafel 
 
De vergadertafel heeft een verjaardagskalender gemaakt met hun verhalen. Voor een klein bedrag kunnen deze 
gedrukt worden. De dorpsraad stemt in om 30 exemplaren te laten drukken. 
 
10. Commissies: 
 
10.1. Openbare Ruimten: 
 
De commissie heeft op 15 december vergadering gehad. Er moet nog een verslag van komen. 
Enkele punten die genoemd zijn: 
- Het nieuwe gedeelte van de Lieshoutseweg bij de Beckart is nog even wennen voor het verkeer. 
- Lichtbord van 30 km/u bij de Dommel is verdwenen. Is dit een bewuste actie of is deze ontvreemd? Lianda 
vraagt dit na bij Albert Nootenboom. 
- Speeltuin Lupinestraat vraagt onderhoud. Nu ligt het vol met eikels en groeien er dus allemaal stekjes. Zijn 
rubbertegels een oplossing of zorgen deze voor gladde ondergrond? Martijn neemt hierover contact op met 
Hans v.d. Wijngaard. 
- Welke rol kan de dorpsraad hebben in het onderhoud aan de Vresselsebossen. 
 
10.2. Voorzieningen: 
 
Hebben overleg gehad. Frans stuurd het samen met het verslag rond. 
 
10.3. Zorg en Welzijn: 
 
Er zijn twee nieuwe leden die de commissie komen versterken nm. Daniëlle Aarts en Henk Dortmans. 
De kosten van het eetpunt en de vergadertafel worden nu gefaciliteerd door de Beckart. De wethouder gaat 
bekijken of de gemeente hierin iets kan bijdragen. 
Momenteel is er een project aan de gang dat jong en oud samen koken. René is geinteresseerd en wil er graag  
meer over weten. 
 
10.4. Overige activiteiten: 
 
Sinterklaas is weer vertrokken. Martijn v.d. Brand zorgt voor een verslag. De bankrekening wordt opgenomen 
in de financiën van de dorpsraad. Het Pietenhuis is goed ontvangen bij de kinderen. Komt mogelijk een vervolg 
op. Hoe betalen de sponsoren hun bijdragen. 



 
10.5. Woonwensen: 
 
Er komt een enquite over de woonwensen. Er is al een proefversie geweest die door verschillende mensen is 
ingevuld. Het zou mooi zijn om zo veel mogelijk e-mail adressen te verzamelen. Hoe kunnen we dat doen en 
hoe zit het met de privacy voor het vrijgeven van deze adressen. Voetbal-, tennis- en carnavalsclub benaderen. 
Vragen voor de enquite met verschillende commissies afstemmen. 
Mogelijkheid voor een nieuwsbrief bekijken. 
 
11. Fusienieuws: 
 
De dorps- en wijkraden van de nieuwe fusiegemeente zijn bij elkaar geweest om kennis te maken. Was niet 
veel informatie uitgewisseld. Er is een presentatie over grow-funding gehouden die met het verslag wordt 
meegestuurd. Ook is er een kwis gehouden over de 3 fusiegemeenten. 
 
12. Communicatieplan Ad Maas: 
 
Het plan is nagenoeg klaar. Ad en Dorothee buigen zich hier nog een keer over en dan is het definitief. 
 
13. Rondvraag: 
 
- Toon v.d. Wijst gaat informeren naar de mogelijkheid van een digitaal abbonement op de krant. Nu moet je 3 
kranten lezen om al het nieuws over de Meierijstad te weten te komen. 
- Hoe is het met de schade door vuurwerk. Als er schade is melden bij de gemeente. Deze kunnen en dan 
herstellen. 
- Mailadressen vliegveld zijn inmiddels bekend. 
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