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Verslag Platform vergadering Buurtbeheer Dorplein Uniek op 19-11-2018 

 
Aanwezig (volgens presentielijst): Franca van de Ven, Anja van de Burght, Leon van de burght, 

Martijn Bartelds, Marc Dijk, Gerdie van Deurzen, Roy de Leier, Walter Waterschoot, Mariette 

Claessens, Rieni van Deurzen, Floor van Duijvenboode, Lise Cuppens, Lian van Vlierden, Henri 

Tchornobay, Jiles Smits, Tjeu Cox, Henk hoeben, Frans Beeren, Louis Schlangen, Theo van der 

Aalst, Frans Soers, Ton van Berlo, Wolter van der Pers, Claire Haarmans, Marcel Lemmen, Ron de 

Man, Wimke Houthuijzen, Marion Rutten 

 

1.     Opening: 

Wimke opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

 

2.     Ingekomen onderwerpen of vragen van de inwoners van Dorplein 
geen vragen 

 

3.     Mededelingen: 

 Verslag gesprek Wimke en Ron met wethouder Frits van der Wiel 

o tijdens dit gesprek is met name aangegeven dat er met betrekking tot de grote 

projecten die in Dorplein spelen (haven, DIC, brug over het kanaal, Schakel) grote 

frustratie heerst over de manier waarop de gemeente met ons omgaat. Gemeld is dat 

Dorplein Uniek zich niet langer bezig houdt met deze grote dingen maar zich 

concentreert op de behapbare onderwerpen. 

 Ontvangst nieuwe burgemeester 20 november: 

o Dit wordt, gezien de verwachte weersomstandigheden, verplaatst naar de Schakel. 

Er is 10 minuten(!) beschikbaar. Er zal een korte tekst voorgelezen worden om 

Dorplein onder de aandacht te brengen. Tjeu heeft een mooi spandoek laten maken 

dat opgehangen zal worden. 

 Ontvangst nieuwe bewoners op 25 november.  

o Van de 49 nieuwe bewoners sinds 1 mei hebben zich slechts 5 opgegeven voor deze 

bijeenkomst. In ca 2,5 uur zal er een introductie van Dorplein gegeven worden, 

gevolgd door een rondleiding door het dorp. 

 Zoektocht naar nieuwe voorzitter en secretaris. 

o Wimke heeft aangegeven om per 1 januari helemaal te stoppen met Dorplein Uniek. 

Ron geeft aan deze taak NIET op zich te nemen. Gezocht worden dus zowel een 

nieuwe voorzitter als een nieuwe secretaris. 

 Vergaderschema 2019 

o Dit onderwerp is niet behandeld. Ter informatie wel alvast de voorgestelde data 

zoals doorgegeven aan Claire: 

 18/2, 15/4 (jaarvergadering), 17/6, 16/9 en 18/11 

 

4.     Kennismaken met wethouder Marcel Lemmen. Discussie over de Schakel en het Sociaal 

Domein 

 De Schakel: 
Dit was het hoofdonderwerp van deze avond en leidde tot hevige discussies. Henri 

Tchornobay deelt mee dat er 4 leden (waaronder hijzelf) van het bestuur van de 

Schakel zijn opgestapt uit frustratie over de hele gang van zaken. Na vele jaren hard 

werken aan de nieuwe plannen, ziet men met de eindstreep in zicht, alles in duigen 

vallen. Het Bestuur van de Schakel voelt zich niet serieus genomen, er is geen 

dialoog met de gemeente. De toegekende budgetten voor de nieuwbouw blijven wel 

bestaan geeft de wethouder aan. Ook Rob Ploum stapt per 1 januari op.  

Sjaak Cox heeft een presentatie aan Dorplein en de raad gegeven over de stand van 

zaken. Deze presentatie is een samenvatting van gesprekken met het bestuur van de 

Schakel, Dorplein Uniek, de Commissie Heroverweging en De Parels. Tevens is er 
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een brief naar de raad gestuurd namens deze deelnemers dat het proces hoe dan ook 

moet doorgaan en dat men gezamenlijk alles in het werk zal stellen om het weer op 

de rit te krijgen. Op 21 november is er een overleg van de gebruikers van de 

Schakel met het bestuur om te kijken hoe alles na 1 januari verder kan gaan. 

(Dit is in het kort de weergave van een zeer verhitte discussie, die soms erg 

emotioneel werd.) 

 Het Sociale Domein: 

De gemeente Cranendonck kampt met een groot financieel tekort dat met name is ontstaan 

in het sociale domein. De uitgaven voor jeugdzorg waren begroot op € 2,8 miljoen maar 

waren uiteindelijk € 4,7 miljoen. Een op de 10 kinderen in Cranendonck krijgt een manier 

van zorg. 

Gekeken gaat worden hoe men opnieuw greep op deze zaak kan krijgen. Voorop staat dat 

de kwaliteit van de zorg niet minder wordt.  

Gedacht wordt om de zorg meer per kern aan te pakken. Denk daarbij aan de huiskamers 

voor dagbesteding, het zoeken naar meer passende (goedkopere) zorg. Dit wordt door 

diverse aanwezigen met de nodige scepsis ontvangen. 

 

5.    Verslag Wonen, Ontwikkelen 

 Tjeu en Frans geven aan dat het nog stil is rond DIC. Behandeling van de beroepszaken bij 

de Raad van State wordt verwacht medio volgend jaar.  

 Haven: Er is namens Buurtplatfrom een zienswijze ingediend met betrekking tot de gang 

van zaken rond de haven. Intussen is echter gebleken dat de gemeente hier niets mee zal 

doen. Sterker nog, de raad wordt door B&W gevraagd een “verklaring van geen bezwaar” 

aan te nemen om naast de (illegale!) bouwactiviteiten op het haventerrein tevens 

vergunning te verlenen voor de bouw van een 4e loods. Dit geeft aan dat de belangen van 

Dorplein terzijde worden geschoven. Voor Tjeu reden om per direct alle overleg met de 

gemeente mbt deze grote projecten te stoppen. Om onze frustraties kenbaar te maken, komt 

er een brief naar de raad, het college van B&W, de raadsfracties en de media waarin onze 

standpunten worden toegelicht. Ook Frans is hevig teleurgesteld over de hele gang van 

zaken en zal het overleg over de haven en DIC/Metalot met de gemeente staken. Hij zal wel 

de natuurprojecten en brug vooralsnog blijven volgen. 

 

6. Verslag commissie sociaal maatschappelijk: 

 Er komt € 8000 beschikbaar voor een grotere “huiskamer” volgens Marcel Lemmen 

 Mariette Claessens: er zijn dit jaar 64 hulpvragen binnengekomen. Hiervan konden er 54 in 

het eigen netwerk worden opgelost. Bij 12 was (tevens) professionele hulp nodig. 

 

7. Verslag commissie Openbare Ruimte, Recreatie en Natuur 

 Groenplan: er is een inventarisatie gemaakt voor het gemeentelijk groenplan voor 2019. 

Sommige items zijn door meerdere mensen aangedragen. Het is verstandig om, als men iets 

bij de gemeente meldt en het niet wordt opgepakt zaak en meldnummer aan Dorplein Uniek 

door te geven zodat wij ze kunnen verzamelen en zo meer druk kunnen uitoefenen op de 

gemeente. 

 Brug over de Zuid-Willemsvaart: het bestuurlijk overleg hierover is doorgeschoven naar 

2019.  Er is 26 november wel een bijeenkomst waarin de stand van zaken van de brug en 

natuurverbinding worden toegelicht. 

 

Actielijst 
 

18-08-2014    Copij voor op de website doorsturen naar Jack.                                           Allen. 

21-11-2016    Nieuwe secretaris en voorzitter                                                                        Allen. 
Budel Dorplein, 22 november 2018  


