
    Secretariaat: Frans Mabesoone 
    Lupinestraat 4 
    5492 KE Sint-Oedenrode 
    Tel.: 0413-479847 
    E-mail: fammabesoone@onsbrabantnet.nl 
 
 

Verslag vergadering Dorpsraad Nijnsel. 
 
Datum  : 23 februari 2016  20.00 uur 
Plaats  : Ontmoetingscentrum de Beckart 
Aanwezig : Martijn v.d. Brand, Jan van Acht, Lianda de Vos, Dorothee de Louw, Ad Maas, 
    Toon v.d. Wijst, René Voss en Frans Mabesoone. 
Afgemeld : Bas v.d. Weideven. 
Afwezig  : René v.d. Elsen 
_______________________________________________________________________________ 
 
1. Opening: 
 
René opent om 20.00 uur de vergadering 
 
2. Verslag vorige vergadering 5 januari 2016: 
 
blz. 1 actielijst pnt 2. Als je iets weet waar je subsidie voor zou willen aanvragen dan moet je dit 
melden en dan zoekt Lianda of er een passende subsidie bij te vinden is. Volgens Ad Maas zijn er 
voldoende bronnen waar geld beschikbaar is. 
 
blz. 2 pnt. 10.1. Martijn v.d. Brand neemt nog contact op met Hans v.d. Wijngaard over het 
speeltuintje aan de Lupinestraat. Hans v.d. Wijngaard moet echter Hans Heikoop zijn. De 
gemeente heeft inmiddels betonranden geplaatst. 
 
blz. 2 pnt. 10.2. Frans moet het verslag van de WG voorzieningen nog rondsturen aan de rest van 
de Dorpraad 
 
blz. 3 pnt. 11. Er is een rapport gemaakt n.a.v. een gehouden enquête. De uitslag is niet 
representatief omdat de vraagstelling niet duidelijk was. 
 
De snelheidsmeter die bij de Dommelbrug stond is naar een andere locatie binnen Sint-Oedenrode 
verplaatst. Er zijn 3  van die meters die om beurten op 17 locaties worden opgehangen. 
 
Actielijst: 
 
1 Voorzitters W.G. benaderen voor 

omschrijving subsidie aanvraag 
René Voss afgehandeld 

2 Navraag subsidiepotjes gemeente Lianda de Vos afgehandeld 
3 Verkeerstelling Toon v.d. Wijst, Christo 

Slabbekoorn wil wel tellen maar 
niet noemen welke vrachtwagens 
door de kom rijden 

lopend 

4 Wisseling werkgroepen Jan van Acht: René heeft met 
Edward gesproken. 
Samenvoegen gaat niet door. Er 
moet een nieuwe kartrekker 
komen om de werkgroep 
jongeren nieuw leven in te 
blazen. 

afgehandeld 

5 Boekenkast Beckart Jan van Acht: Er zijn afspraken 
gemaakt met de Beckart. 

afgehandeld 

6 Verder uitwerken communicatieplan Dorothee de Louw/Ad Maas 30 maart 2016 
7  Uitnodiging vliegbasis jaarvergadering Frans vraagt nogmaals aan John 

v. Kuijk om opnieuw contact op 
te nemen met de vliegbasis. 

29 februari 2016 

8 Onderhoud speeltuin Lupinestraat  Martijn v.d. Brand 30 maart 2016 
9  Woonwensonderzoek Bas v.d. Weideven: In behandeling 
10 Communicatieplan Dorthee en Ad Maas Dubbel op lijst. 



3. Mededelingen: 
    
   - afmeldingen: 
 
Bas v.d. Weideven heeft zich voor vanavond afgemeld. 
 
   - bankrekening Sint-Nicolaascommissie en the Joy via Dorpsraad: 
 
De diverse commissies tekenen voor akkoord voor een rekening of betaling en Dorothee zorgt voor 
de betaling via de rekening van de Dorpsraad. Martijn zorgt er voor dat Steffie de rekeningen 
indient bij Dorothee. 
 
   - reclame in plantsoen: 
 
De grote reclame uitingen passen niet in het straatbeeld. We zijn het er over eens dat er wel een 
mogelijkheid moet zijn om evenementen aan te kunnen kondigen. Ad Maas gaat in overleg met de 
Beckart bekijken of er ergens een vast frame kan komen waar verenigingen hun evenementen 
kunnen aanprijzen. 
 
   - fondsenwerving: 
 
Is al genoeg over gezegd n.a.v. verslag vorige vergadering. 
 
   - megastallen (standpunt Dorpsraad): 
 
De Dorpsraad heeft een brief aan de gemeente gestuurd waarin ze wijst op de eventuele risico's 
die kunnen ontstaan bij zo'n megastal. Dit wil niet zeggen dat ze het voorstel afwijzen. De 
Dorpsraad staat neutraal in deze zaak. Op de website van de Dorpsraad staat beschreven wat de 
stand van zaken is. 
 
   - receptie Wiel Sporken Dorpsraad Olland 4 maart: 
 
Dorothee en Frans gaan hier naar toe. Dorothee zorgt voor een fles wijn en Frans voor een kaartje. 
 
4. Jaarvergadering 23 maart: 
 
a. officiële programma: 
 
Tijdens het programma voor de pauze wordt de stand van zaken van diverse commissies 
gepresenteerd. Ook wordt toelichting gegeven over de financiën. 
 
b. programma na de pauze: 
 
Er wordt geprobeerd om iemand van de vliegbasis een presentatie te laten geven. (Inmiddels 
bekend dat dit gelukt is). 
 
5. Commissies: 
 
5.0. Vacatures bij diverse werkgroepen: 
 
Zoals al eerder vermeld is vooral de commissie jongeren op zoek naar uitbreiding. 
 
5.1. Openbare Ruimten: 
 
Commissie heeft geen nieuws.  
Ad Maas vraagt waar hij terecht kan om een lantaarn geplaatst te krijgen op een donker stuk van 
de Lieshoutseweg. Lianda gaat dit na vragen. 
 
5.2. Voorzieningen: 
 
- De kalenders van de verhalentafel zijn klaar. Frans neemt die mee en we zullen ze uitdelen aan    
mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de Dorpsraad. 
- De verhalen tafel is een groot succes. De vraag is of er nog subsidie mogelijk is om de koffie en 
zaalhuur te betalen. 



- Er wordt gekeken of een zogenaamd Mama café opgericht kan worden. De bedoeling is dat jonge 
moeders bij elkaar komen om over het moederschap te praten. 
- De boekenkast wordt gerealiseerd in de Harrie Vulders zaal. 
- Er is nog steeds onderzoek naar bewegingstoestellen in het processiepark. 
 
5.3. Zorg en Welzijn: 
 
Er zijn twee nieuwe leden aan de commissie toegevoegd namelijk: Daniëlle Aarts en Henk 
Dortmans. 
 
5.4. Overige activiteiten: 
 
- De straatspeeldag vindt dit jaar plaats op woensdag na de kermis. De DR heeft beloofd hieraan 
bij te dragen. De vraag is alleen wie dat kan doen. De naam van John van Kuijk wordt genoemd. 
- De bedrijvenbezoekdag staat op een laag  pitje. De school toont weinig of geen initiatief. Jan van 
Acht is het daarom een beetje beu om hier nog energie in te steken. René gaat met de directeur 
van de basisschool bellen om hier een helder beeld over te krijgen. 
 
5.5. Woonwensen: 
 
Bas v.d. Weideven heeft een enquête samengesteld. Ad Maas neemt contact met Bas op om de 
vragenlijst te koppelen aan de vragenlijst van de commissie Zorg en Welzijn. 
 
5.6. Jongeren; 
 
Zoals al gemeld heeft deze groep versterking nodig. 
 
6.  Fusienieuws. 
 
7. Communicatieplan Ad Maas. 
 
8. Rondvraag. 
 
Er is niets voor de rondvraag: 
 
Actielijst: 
 
1 Contact opnemen met Hans Heikoop over 

speeltuin Lupinestraat 
Martijn v.d. Brand  

2 Navragen plaatsing reclame borden park Ad Maas  
3 Verkeerstelling Toon v.d. Wijst, Christo 

Slabbekoorn wilt wel tellen maar 
niet noemen welke vrachtwagens 
door de kom rijden 

lopend 

4 Ondersteunen straat speeldag   
5 Bellen met directeur basisschool René Voss  
6 Verder uitwerken communicatieplan Dorothee de Louw/Ad Maas 30 maart 2016 
7  Uitnodiging vliegbasis jaarvergadering Frans vraagt nogmaals aan John 

v. Kuijk om opnieuw contact op 
te nemen met de vliegbasis. 

29 februari 2016 

8 Onderhoud speeltuin Lupinestraat  Martijn v.d. Brand 30 maart 2016 
9  Woonwensonderzoek Bas v.d. Weideven: In behandeling 

 


