
Verslag vergadering van Buurtplatform Dorplein Uniek 

16 september 2019-09-17    20.00u. in de Schakel 

Afwezig gemeld: Hennie Kwant (penningmeester), Ron de Man (vakantie). 

Aanwezig: Walter Waterschoot, Theo Dubbeld (voorz.), Theo v.d.Aalst, Ton v. Berlo, Louis Slangen, 

Henk Hoeben, Hans v.d. Zande, Frans Soers, Marc Dijk, Jacques Sak, Mariëtte Claassens,  Gerdie v. 

Deurzen, Anja v.d.Burght, Floor v. Duijvenbode, J.Kissen, mevr. Kissen, Martijn Bartelds. Roy de Leyer 

1. Opening 

Theo heet iedereen welkom. De te behandelen onderwerpen zijn via de beamer mee te 

lezen. De volgorde van te behandelen onderwerpen wordt aangepast o.a. door de 

uiteenzetting van Erwin Christes over Kempen-Broek. Wolter wordt vriendelijk verzocht de 

notulen te maken. Met Lian(secretaris) gaat het beter. Ze is van plan volgende keer weer 

haar taak te kunnen vervullen. 

 

2. Notulen van 17 06 ‘19  

Notulen worden door de voorzitter via de beamer voor gelezen. Geen wijzigingen. 

 

3. Mededelingen 

* Anti inbraakavond moet nog worden geregeld (Walter). 

* Nyrstar wil bijdragen aan de restauratie van de muur op het Cantineplein. 

* Er heeft een gesprek tussen Theo en Mat van Deurzen van Rood/Wit plaats gevonden over 

mogelijke samenwerkingsvormen van gezamenlijke onderwerpen. 

* Burgemeester zal in november onze platformvergadering bijwonen. Vragen kunnen dan 

gesteld worden. 

 

4. Ingekomen post, onderwerpen of vragen van inwoners. 

* Binnen gekomen post wordt ter circulatie gegeven. 

* Geen onderwerpen /vragen van inwoners. 

 

5. Kempen-Broek 

* Erwin Christes van Kempen-Broek Vlaanderen geeft aan de hand van beamerbeelden een 

uiteenzetting over voorbereidingen voor het aanvragen van een Unesco erkenning. 

* Een Unesco erkenning geeft meer status aan het natuurgebied. 

* Zie verder de verstrekte folder hierover. 

* T.z.t  zullen er workshops worden gehouden, waarbij ook het Buurtplatform wordt 

uitgenodigd. 

* Het streven is om eind 2021 de Unesco erkenning te hebben. 

 

6. Werkgroep Openbare Ruimte, Recreatie en Natuur. 

* Heilig Hartpark: plan ingediend, wordt vervolgd. 

* Het Heilig Hartpark en Cantineplein zijn samengevoegd tot een project. Totale kosten van 

de wensen zou  € 800.000 bedragen.                        

* Cantineplein: in een eerdere bespreking met de wethouder  zijn onze wensen om de 



verlichting in de oorspronkelijke staat , met bovengrondse bedrading, te brengen niet 

uitgevoerd. Het blijkt nu dat er nieuwe palen met Led verlichting zijn aangebracht. Zo hebben 

besprekingen weinig zin. Deze miscommunicatie met burgemeester op de betreffende 

vergadering bespreken. 

* Bouwaanvraag voor hal 3 aan de haven: op de vraag van de gemeente om over de 

bouwaanvraag te praten en Frans en Tjeu daar niet naar toe  gaan, zal Tjeu alle relevante in 

en outs in een brief verwoorden. 

* Monumentendag: redelijke opkomst en goed verlopen. 

* Stikstofproblematiek: vraag geldt deze ook nog voor het lopende project van de nieuwe 

Schakel? Commissie Remkes werkt aan richtlijnen voor mogelijke oplossingen. 

* Cicerones: Wim heeft geen mededelingen gedaan. Staan rondleidingen voor de komende 

maanden in de planning. 

* Voetgangersoversteekplaats aan de hoofdstraat bij school: aan de verlichtingsperikelen is 

gewerkt en opgelost. Alleen jammer dat de verlichting de hele nacht brandt (3700 uur/jaar), 

Is geen duurzame oplossing. 

 

7. Werkgroep WMO 

* Nog maar 2 aanmeldingen voor de lunch op19/9. Men kan zich nog opgeven. 

*Burendag op 27/9: van 10.30 tot 15.30u. zal er rondom de Schakel worden opgeruimd. Ook 

de huiskamer zal een extra beurt krijgen. Vrijwilligers graag aanmelden bij Gerdie v. Deurzen. 

* De WMO GROEP doet mee aan de actie van de Rabo-bank. Graag stemmen, die lid zijn van 

de Rabo ,op de huiiskamer. 

* Er heeft een gesprek met de seniorenvereniging plaats gevonden over meer 

samenwerking. Dit is positief ontvangen. 

 

8. Werkgroep wonen en ontwikkelen. 

* Gesprekken met de gemeente liggen momenteel stil. Vragen doorgeven aan de voorzitter. 

Weet iemand hoe het staat met bouwplannen bij Hompes (Theo)? 

* Ontwikkelingen haven: de 2 lopende beroepen zijn ingetrokken , omdat de NLP opslag niet 

door gaat! 

* Bouwaanvraag fase 3 om nog 3 hallen erbij te bouwen. Hr. Damen van gem. Cranendonck 

heeft via Tjeu per mail gevraagd voor een gesprek daarover. Daar Tjeu en Frans niet meer 

naar de gemeente gaan, is het voorstel om onze punten per brief op te sturen. Tjeu, als 

deskundige, maakt voorstel. 

 

9. Samenwerking 

*Cantine: Floor: gesprekken met eigenaar/verhuurder zijn positief. Horeca vergunning is nu 

gegeven. 

* Nieuwe Schakel: zit in een impasse. Gemeente heeft 26/8 nieuwe kaders gesteld. Door 

allerlei uitgaven aan bureaus is er nog maar 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de bouw. 

Daarnaast zijn een aantal zaken nog niet helder zoals afdracht BTW, parkeerplaats 

uitbreiding met de school, ecologische doorgangsaspecten. 

 

10. Stellingen 

* Uit gesprekken met Rood/wit  is o.a naar voren gekomen om met alle verenigingen een 



soort nieuwsbrief uit te geven. 

* Andere stellingen mailt Theo door. 

 

11. Rondvraag  

* Lise stelt dat mensen soms vragen stellen over Kempen-Broek en kan dan geen goede info 

geven. Wie kan dit geven? Via folders is informatie beschikbaar. Vragen aan Huub Geurtjens 

of hij de voorraad up to date wil houden. 

* Tjeu: destijds is de volgende afspraak met Kempen-Broek gemaakt: als de Schakel open is 

ook de toegang tot de Kempen-Broek ruimte open te stellen. 

* Henk: afgelopen zondagmiddag heeft het terras goede zaken gedaan, het was behoorlijk 

druk voor 2 vrijwilligers. Ook de feestavond “De zomer voorbij “ werd goed bezocht, gepaard 

gaande met een goed financieel resultaat. 

 

12. Sluiting 

Na tienen werd de vergadering door de voorzitter gesloten.  

 

 

 

 

 


