Verslag Platform vergadering Buurtbeheer Dorplein Uniek op 05-10-2015
Aanwezig: Tjeu Cox, Wolter v.d. Pers, Ron de Man, Erica de Graaf, Louis Slangen, Henk Hoeben,
Tjarve Jochems, Claire Haarmans, Nicole Hompes, Ton v Berlo, Anneke Hoeks, Frans Soers,
Mia Eijdems en Wim Cremers.
Afgemeld: Floor v Duijvenboode, Ton v Berlo, Anneke Hoeks, Nicole Hompes, en Jack Roosen,
Gerdie v Deurzen en Rieni v Deurzen
Gasten: 3 personen Boszicht.
1. Opening:
Tjarve opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Notulen vergadering 31 augustus 2015:
Stichting De parels uitnodigen voor de vergadering van december.
Hierna werd het verslag goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken:
Geen ingekomen stukken met uitzondering van de toegezonden E-mails, geen uitgaande stukken.
4. mededelingen:
Speelplekken:
Er worden geen saneringen uitgevoerd, is te duur.
De locaties zijn niet geschikt i.v.m. graven van de kinderen zodat dan de vervuiling boven komt.
Nu moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden als er een nieuw toestel geplaatst of
verwijderd wordt, dit moet aan bepaalde eisen voldoen.
De vergadering wil gaarne de waardes van de vervuilingen zien, zodat ze een beter beeld krijgen.
Voor de in aanmerking komende natuurlijke speelplek zou nog een mogelijkheid zijn voor het
terrein op te hogen.
Voor een nieuwe locatie werd gedacht bij de nieuwe Schakel. De vergadering gaat hier niet mee
akkoord, dit i.v.m. de 2 aangemerkte speelplekken komen dan te kort bij elkaar te liggen, is ook
weer een bosrijke omgeving wat weer verontrusting geeft.
Wim zal dit doorgeven aan de Wethouder.
AZC:
Tijdens het omwonenden overleg waren maar 3 omwonenden aanwezig.
Er waren geen problemen.
Er werd nog wel aandacht gevraagd voor de bewoners die op de straat lopen.
De OR en de school gaan nog wel in overleg i.v.m. de opleidingen van de kinderen onderling.
Glasvezel:
Er wordt meer aandacht gevraagd. De vergadering geeft aan geen hoger tarief te willen betalen ten
opzichte van Budel en Maarheeze. Straks worden alle tarieven hoger in de kleine kernen.
Er werd aangegeven dat er dan voor de kleine kernen maar minder onroerend goed belasting
betaald moet worden.
Staat op de agenda van het VZ overleg, het wordt meegenomen.
Antwoord van de Wethouder glasvezel is geen Gemeente aangelegenheid voor wat betalen betreft.
Alle andere vast rechten vallen wel onder de Gemeente, blijft de aandacht houden.
Burgerparticipatie:
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Stukken staan online op de site van de Gemeente. Door de Gemeenteraad geen toestemming om
50.000.= ter beschikking te stellen.
53% voelt zich wel voldoende vertegenwoordigd door het BPDU. Budel heeft geen BP, hoe is dit
dan verwerkt?
Tijdens het VZ overleg staat het op de agenda. Er komt in november een extra vergadering met de
VZ over burgerparticipatie en toekomst visie. Er wordt gestreefd om op 1 januari 2016 dit in orde
te hebben. ( punt 8 van de agenda ).
5. Verslag Werkgroep Wonen, ontwikkelen:
DIC:
Tjeu gaat het trekken ( DIC ). Er is geen overleg tussen gemeente en Kerngroep.
Er is weinig overleg meer tot het bestemmingsplan.
Gemeente en Nyrstar zijn in overleg omtrent de plankaart, plankaart heeft nu een andere benaming
gekregen n.l. functiekaart.
Ontsluitingsweg is voor ons belangrijk. Bij de portiersloge zal de weg verlopen met vloeiende
bochten.
Bestemmingsplan is de start van de procedure, is nog niet bekend wanneer.
Driehoek blijft onbebouwd.
Meer de mening van het BPDU vertegenwoordigen, dit kan ook door het indienen van een
zienswijze als dit moet gebeuren. Dit besluit wordt aangenomen.
Haven:
We waren uitgenodigd door de Gemeente Weert en Cranendonck.
Milieu vergunning is verleend, bouw vergunning wordt aangevraagd. De vergunning houdt ook in
een personeel ingang op de havenweg en een onderkomen voor het personeel. Uitbreiding
bestemmingsplan nodig van de Gemeente Weert, dit zou nog circa 10 jaar duren.
18 bewegingen per etmaal.
Voor het zicht wat te onttrekken zal er olifantengras geplaatst worden, dit wordt circa 3 tot 4 m
hoog.
Woningaanpassing:
Kennis wat is er u mogelijk, niet alleen in Cranendonck maar ook daar buiten. Er zal voorlichting
gegeven moeten worden en indien dan nodig ook begeleiding voor de aanpassing.
Samen met de Gemeente en de diverse Buurtplatforms. Voorbeelden zijn er in de grote steden,
zoals Breda, Tilburg.
De aanpassingen zullen waarschijnlijk door de mensen zelf betaald moeten worden, afhankelijk
van de indicatie.
Als de situatie zich voor doet dan verder in opgaan, misschien op 6 november informatie van de
zorg dit meenemen, ook aangeven op het VZ overleg.
Buurkracht:
Er zijn op dit moment contacten gelegd er zullen 2 woningen 1 in oud Dorplein en 1 in nieuw
Dorplein worden bekeken voor een scan.
Theo en Wim zullen waarschijnlijk uitgenodigd worden voor een bezoek aan een test lab in Den
Bosch waar het testen van slimme meters wordt gedaan.
We zullen de Burgemeester vragen om op een infoavond aanwezig te zijn.
6. Verslag Sociaal Maatschappelijk:
Schakel:
Het bestuur van de Schakel is nu in afwachting op de onderzoeken die er komen..
De Schakel eventueel naar de school of de Cantine.
13 oktober overleg met Kempenbroek omtrent de aanpassingen voor de Schakel.
Hierna zal ook de infoavond voor de gemeenschap gepland worden.
WMO:
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Subsidie voor Repair café, jeugdhonk, huiskamer en aanpassing huiskamer zijn binnen.
Aanpassing voor de huiskamer zijn inmiddels gestart.
Wimke is VZ, Gerdie v Deurzen is secretaris en Rieni v Deurzen is penningmeester voor de WMO
commissie.
7. Verslag Werkgroep Openbare Ruimte en Recreatie:
Haven:
Bord langs de Havenweg is geplaatst.
Nieuw idee ( Smalspoor)
Er wordt gedacht om een bord te plaatsen omtrent smalspoor.
Jammer dat er geen structureel potje voor zoiets is, misschien indienen voor een burger initiatief?
Contact opnemen met Anne Meijer van de Gemeente.
De bedoeling is om infobord te plaatsen, een stuk spoor en indien mogelijk rijdend materieel zoals
en loc en een wagon.
Insectenmuur:
Begroeiing op het dak begint weer, nu er extra meststof is toegediend.
IBOR:
Er is een raadsvoorstel gelanceerd, compleet nieuw verhaal. Er is minder geld ter beschikking.
Er is een nieuw nivo vast gelegd, wat zeer minimaal is, vervangingsinvestering is hier ook in
opgenomen. Dit duurt circa 60 jaar, voor 2030 zal er veel geld gereserveerd moeten worden.
8. Aandachtspunten voor 9 november:
DIC, Glasvezel en Burgerparticipatie.
9.
Rondvraag:
Hennie: Kleding container is weg, geen toestemming ( concurrentie ? ).
Theo: Smalie, Er zijn er 2 door de Gemeente aangeschaft en zullen rouleren.
Tjeu: Bedrijven terrein van Mourik zullen waarschijnlijk zonnepanelen komen.
Wimke:Oude verdeelstation is gesloopt, niet eens met de gang van zaken.
9.
Sluiting:
Tjarve bedankt Chester speciaal op de grote inzet die hij gedaan heeft voor de gemeenschap van
Budel Dorplein en bied hem een blijvende herinnering en een envelop aan als waardering.
De aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng.

Actielijst
18-08-2014 Tekst voor op de website doorsturen naar Jack.

Allen.

05-10-2015
05-10-2010
05-10-2010
05-10-2010

Wim.
Wim.
Wim.
Wim.

Stichting De parels uitnodigen voor 7 december.
Glasvezel verschillende tarieven VZ overleg.
Woningaanpassing VZ.
Spelplekken verslag naar Wethouder.
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