
Verslag Platform vergadering Buurtbeheer Dorplein Uniek op 15-10-2018

Aanwezig: Louis Slangen, Erica de Graaf, Theo v.d. Aalst, Marion Rutten, Wimke Houthuijzen 
(vz), Frans Soers,  Ron de Man, Tjeu Cox, Henk Houben, Ton van Berlo, Wolter v.d. Pers,
Afwezig   Mariëtte Claessens, Rinie van Deurzen, Hennie Kwant, Floor van Duijvenboode,
Verder diverse bewoners. In totaal waren 20 personen aanwezig tijdens deze vergadering

1.     Opening:
Wimke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

2.     Reacties op de nieuwsbrief WMO
Er zijn 3 leden van de “Commissie Heroverweging Besluitvorming de Schakel” naar aanleiding 
van de nieuwsbrief WMO. Deze bezat enkele zinnen die bij de commissie in het verkeerde keelgat 
zijn geschoten. Na het uitwisselen van standpunten over en weer, wordt besloten om een 
rectificatie uit te sturen.

3.     Stand van zaken “De Schakel”
Punt 2 loopt over in een algehele discussie over de Schakel waaraan alle aanwezigen deelnemen.  
Sjaak Cox heeft in opdracht van de gemeente gesprekken gevoerd met de diverse groepen die 
betrokken zijn bij De Schakel: 

1. Het bestuur van de Schakel
2. De Commissie Heroverweging Besluitvorming de Schakel
3. Buurtplatform Dorplein Uniek
4. Bestuur basisschool St. Andreas

Naar aanleiding van deze gesprekken is er een advies naar de raad gegaan: stel het besluit uit 
omdat het huidige voorstel (nieuwbouw naast de school, inclusief “huppelzaal”) niet kan rekenen 
op instemming van een groot deel van de inwoners van Dorplein.
Dinsdag 9 oktober is dit besluit tijdens een bijeenkomst in de Schakel medegedeeld.
Diezelfde dag, voorafgaand aan de bijeenkomst in de Schakel, is de gemeentelijke begroting voor 
2019 bekend gemaakt. Hierin staat dat de plannen voor de Schakel en de Schaapskooi (Gastel) 
uitgesteld worden in verband met het miljoenentekort op de begroting. In hoeverre heeft deze 
kennis invloed gehad op het advies van Sjaak is de vraag.
Sjaak Cox zal wel een gesprek met vertegenwoordigers van alle groepen organiseren om te 
proberen alle neuzen een kant op te krijgen.
Wordt vervolgd…….

4.     Diverse mededelingen
 Wimke deelt mee dat ze per 1 januari 2019 stopt met Dorplein Uniek. Na 12 jaar is het 

genoeg geweest. Er moet dus dringend gezocht worden naar een nieuwe voorzitter en 
secretaris. Ron neemt deze taken NIET over.

 Nieuwe bewoners. Net als vorig jaar willen we ook dit jaar een bijeenkomst organiseren 
voor de nieuwe bewoners van Dorplein. Een informatieve ochtend/middag in de Schakel, 
afgesloten met een wandeling door het dorp. Op deze manier hopen we nieuwe 
(bestuurs)leden voor het platform te vinden en de nieuwe inwoners te betrekken bij het wel 
en wee in de gemeenschap. Wimke, Wolter, Frans en Ron zullen de organisatie op zich 
nemen.

 Wolter heeft aangeboden om als mediator op te treden tussen Wimke en Wim Cremers. Het
gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden maar helaas niet geleid tot een toenadering.

5.    Verslag commissie Wonen, Ontwikkelen (Frans, Tjeu)
• Parkeren Hoortweg: er ligt een besluit om aan het begin van de Hoortweg, aan de kant van 

de Schakel 60 meter te bestemmen voor parkeren. Hiermee gaat de vergadering accoord. 
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• Brug over het kanaal. Er ligt een rapport met diverse opties mbt de locatie van de brug. 
Frans en Tjeu zijn hierin betrokken.

• Haven: Tjeu heeft namens het platform een zienswijze ingediend. Hierin staat oa dat de 
bouw van de hallen zonder vergunning geschiedt. De bouw is inderdaad recentelijk 
stilgelegd. Er wordt wel op andere plekken nog gewerkt. Ook andere lopende 
vergunningaanvragen blijken niet te kloppen.

• De Witte Villa. Er blijken vergevorderde plannen te zijn om van de Witte Villa 
zorgappartementen te maken. 

• Afvalbeleid. Op maandag 23 oktober vindt in de Schakel een bijeenkomst plaats over het 
afvalbeleid van de gemeente Cranendonck. Iedereen wordt aangeraden om hier naartoe te 
gaan.

6.    Verslag commissie Openbare Ruimte, Recreatie en Natuur (Wolter)
• Insectenmuur: om de een of andere reden komen de gezaaide bloemen hier niet op. Op 

andere plekken wel. Dit wordt nader onderzocht.

Actielijst

18-08-2014    Copij voor op de website doorsturen naar Jack.                                           Allen.
21-11-2016    Nieuwe secretaris en voorzitter    DRINGEND!!!                                         Allen.
Budel Dorplein, 21 oktober 2018 
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