
 

 

    Secretariaat: Frans Mabesoone 

    Lupinestraat 4 
    5492 KE Sint-Oedenrode 

    Tel.: 0413-479847 

       E-mail: fammabesoone@onsbrabantnet.nl 

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

Verslag vergadering Dorpsraad. 
 

Datum  : 14 februari 2017 20.00 uur in Ontmoetingscentrum de Beckart 

Aanwezig : Lianda de Vos, Henk de Laat, Toon v.d. Wijst, Jan van Acht, René Voss en Frans  

    Mabesoone. 

Afgemeld : Marjon Hoppenbrouwers, Marc de Vries, Martijn v.d. Brand. 

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

 

 

1. Opening: 

 

Henk de Laat van gemeente Meierijstad stelt zich voor aan de Dorpsraad Nijnsel. Hij is 

plaatsvervanger voor Lianda als contactpersoon voor de Dorpsraad Nijnsel. Als Lianda afwezig is wordt 

zij vervangen door Henk. Henk was wijkbeheerder en buurtadviseur in de voormalige gemeente 

Veghel. Door het tonen van het filmpje met een persoonlijke toelichting over Nijnsel wordt Nijnsel 

voorgesteld aan Henk. 

 

Lianda vraagt na wie aanspreekpunt is van de volgende onderwerpen: 

 

- Glasvezel, stand van zaken. (urgentie is hoog) 

- Contactpersoon nieuwbouw basisschool.(belangrijk om bewoners te betrekken) 

- Stand van zaken Megastal aan de Lieshoutseweg.? 

 

De onderwerpen waar de Dorpsraad Nijnsel vooral mee bezig is zijn: 

- Glasvezel 

- Nieuwbouw basisschool. 

- Woningbouw / doorstroom wonen.  

- Jeugd 12 tot 17 jaar. 

- Vrachtverkeer uit de kom houden 

-Onrust n.a.v. plannen megastallen. Zorgen over toename vracht verkeer.  

 

2. Vaststellen definitieve agenda: 

 

De agenda wordt definitief vastgesteld. Er is een brief van Dhr. v.d. Heijden binnengekomen over het 

in kaart brengen van wandelroutes. Voorstel om hem uit te nodigen voor a.s. donderdag wanneer de 

W.G. Openbare ruimte vergadering heeft. 

 

3. Mededelingen: 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Verslag vorig overleg10 januari 2017: 

 



Op pagina 1 agendapunt 4 wordt de alinea over het in beeld brengen van het vrachtverkeer 

aangepast. "Toon analyseert het vrachtverkeer".  

 

 

5. Stand van zaken fusie en daar aan gekoppelde bijeenkomsten zoals Kerngroep Dorpsraden: 

 

Op 21 februari is er weer een bijeenkomst met de diverse Dorpsraden. De parels van de diverse 

Dorpsraden worden dan besproken. Iedereen krijgt de gelegenheid om met elkaar hierover in gesprek 

te gaan.  Marc de Vries, Marjon Hoppenbrouwers en Toon v.d. Wijst gaan hier naar toe. Op 7 maart is 

er weer een bijeenkomst met de kerngroep.  

 

6. Stand van zaken enquête opgesteld door Bas van de Weideven en nieuwe enquête: 

 

Er is weer een nieuwe enquête rondgestuurd. We hopen weer op een grote respons. 

 

7. Overname taken secretariaat: 

 

In de vergadering van het dagelijks bestuur is afgesproken dat Marjon Hoppenbrouwers de taken van 

Frans overneemt. Wel is men nog op zoek naar uitbreiding van het dagelijks bestuur. 

Jan v.d. Aa vragen om het e-mailadres dusdanig aan te passen dat de post bij Marjon terecht komt. 

 

8. Evaluatie bedankavond 20 januari: 

 

De avond is goed verlopen. Veel positieve reacties over de dansles. Een evaluatie met de Beckart 

moet nog volgen. 

 

9. Stand van zaken commissies: 

 

- voorzieningen: 

 

- Er is een spel in de maak "konijnsel".  

- Jan van Acht meldt dat het nog een poos kan duren voordat de glasvezel in het 

buitengebied is aangelegd. Er is een discussie over de legeskosten die betaald moeten 

worden door Mabib aan de gemeente. 

- Er is een tip binnengekomen voor de boekenkast: voorzie de kast van kinderboeken. De 

boekenkast leeg maken voor de rommelmarkt van C.V. de Heikneuters. 

- Mogelijk gaat Angela van de Koevering plaatsnemen in de werkgroep. 

 

- openbare ruimten: 

 

Donderdag 23 februari heeft de werkgroep overleg. 

 

- jongeren: 

 

Binnenkort op 13 maart is er een vergadering over de buitenspeeldag. 

 

- activiteiten: 

 

Lambert Verhoeven gaat zich ontfermen over de bedrijven bezoekdag van de basisschool 

aan het bedrijventerrein in Nijnsel. 

 

10. Voorbereiding jaarvergadering 27 maart: 

 

- Agenda is grotendeels samengesteld. 



- Programma na de pauze is nog niet bekend. Er zijn diverse mogelijkheden die worden 

nagetrokken. Tip van Henk de Laat is iemand te laten komen praten over inbraakpreventie.  

Misschien kan Erik van de Boogaard als wethouder toelichting komen geven over stand van 

zaken van de diverse onderwerpen. 

11. Rondvraag: 

 

Er is niets voor de rondvraag. 

 

12. Afsluiting: 

 

René sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 

 

 


