
Verslag vergadering Dorplein Uniek

dd. 18 november 2019 20.00 uur in de Schakel

Afwezig gemeld: Floor van Duivenboode

Aanwezig: Hennie Kwant, Lian v. Vlierden, Wolter vd Pers, Jan Meeuwsen, Gerdie v. 
Deurzen, Walter Waterschoot, burgemeester van Kessel, Leo Smits,Roy de Leyer, 
Hans vd Zande, Leon vd Burgt, Anja vd Burgt, Leo Smits, Rob Meurkens, Christ Dirks, 
Tjeu Cox, Marc Dijk, Wim Cremers, Frans Soers, Henk Houben, Louis Schlangen, Theo
vd Aalst, Ton v Berlo, Theo Dubbeld (voorzitter), Claire Haarmans, Erica de Graaf, Lise 
Cuppens,  Mariette Claessens, Marion Rutten, Annemie Claassen, Ron de Man 
(notulist)

1. Opening
Theo heet iedereen welkom. De agenda en te behandelen onderwerpen zijn via 
de beamer voor iedereen mee te lezen. 

2. Notulen vorige vergadering (17-09)
Correctie: punt 3: Mat van Deurzen moet zijn Mat Lammers. Notulen worden 
goedgekeurd.

3. Mededelingen
Hennie geeft aan per 1/1/2020 te stoppen als penningmeester. Het wordt te 
zwaar.

4. Aanwezigheid burgemeester van Kessel: burgerparticipatie
De burgemeester heeft deze portefeuille overgenomen van wethouder Kuppens.
Dit is een proces van vallen en opstaan. We moeten uitgaan van de kracht van 
de gemeenschappen waarbi de rol van de overheid veranderd.
De overheid (gemeente) moet meer ”op zijn handen gaan zitten” (dingen laten 
gebeuren) en heeft voornamelijk een faciliterende rol. Het initiatief ligt bij de 
kernen, de overheid volgt.
Alle kernen worden binnenkort uitgenodigd voor een inspiratiesessie hierover.

Vragen:
Gerdie: hoe reageren de ambtenaren op deze verandering?
Antwoord: de ambtenaren zullen hier aan moeten wennen.
Theo Dubbeld: hoe is het contact met de gemeente geregeld
De portefeuille ligt bij de burgemeester maar de uitvoering van diverse projecten 
blijft bij betreffende wethouder liggen met een helikopter blik van de 
burgemeester. De burgemeester zal er op toe gaan zien dat burgerparticipatie 
van start gaat (attitude verandering).  
Christ: wanneer gaat dit in? Antwoord: het is een lopend proces, in het 1e 
kwartaal van 2020 moet er meer duidelijk zijn.
Tjeu: hoe participeren de gemeenschappen? Antwoord: de bijeenkomst zal dit 
duidelijk maken.

5. Ingekomen post, onderwerpen of vragen van de inwoners van Dorplein

- Brabants actieplan stikstof (email) van de Brabantse Milieu Federatie.
De inhoud en gevolgen hiervan zijn een mooi thema voor een volgende 
vergadering. Wellicht dan ook de PFAS problematiek meenemen. Volgens de 
burgemeester kan een ambtenaar hierover wel uitleg geven.



- Heerenboeren (email)
- Vitaal (email van Sam van Alst)
- Inbraak preventie (Walter geeft update over stand van zaken)

De voorkeur heeft een avond op 10 december in de Schakel.
Noot: inmiddels is gebleken dat dit organisatorisch niet haalbaar is. We 
sluiten toch aan bij de algemene avond voor heel Cranendonck op 30 
januari 2020 in de Borgh

- Opzet notulen veranderen (Ron/ Frans/ Theo/ Wolter)
Momenteel is de notulist voornamelijk bezig met noteren en kan dus niet 
meedoen met evt discussies. Voorstel is om de werkgroepen zelf een stuk van 
de verslaggeving te laten doen. Dit wordt dan opgenomen in het algemene 
verslag.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.

6. Werkgroep Openbare Ruimte, Recreatie & Natuur

Cicerones:
Wim Cremers: de Cicerones hebben vanaf 1 april tot afgelopen zaterdag 16/11 
398 mensen door Dorplein geleid. Een mooi resultaat van de 10 gidsen plus 1 
reserve. Inmiddels zijn op 22 plekken in de regio flyers neergelegd. Op open 
monumentendag waren er slechts 33 bezoekers. Er is onvoldoende bekendheid 
gegeven aan dit evenement. In de loop van dit jaar is er uitwisseling geweest met
de gidsen in Budel, Soerendonk, Schoot, Hamont en Weert. Punt van kritiek is 
het feit dat vaak de ruimte van Kempenbroek dicht is, hoewel de Schakel zelf 
open is. Dit wordt door de vrijwilligers meegenomen: als de Schakel open is, is 
Kempenbroek dat ook.
Brug: wat is de stand van zaken hier? Is het wenselijk om een onderzoek te doen
naar de behoeften van recreanten zoals onlangs ook voor de Groote Heide is 
gedaan (Frans Soers)? In de programmabegroting voor 2020 worden financiering
en realisatie genoemd. Wat is de stand van zaken? Hierover komt eind deze 
week een antwoord.
Noot: deze is inmiddels binnen:
“Op dit moment zijn nog twee locaties in beeld voor de verbinding over de Zuid-
Willemsvaart, namelijk ter hoogte van CZW of Havenweg. In de afgelopen 
maanden is verder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld gebruikersgroepen. 
Vorige week woensdag (13 november) is alle informatie in het Bestuurlijk 
Overleg Samenwerking Grensgebied de Kempen (BO SGDK) besproken en zijn 
de voor-en nadelen van beide locaties besproken. Uit deze discussie bleek dat 
de locatiekeuze met name ook een keuze is voor gebruikersgroepen (in 
combinatie met een financieel plaatje) en mogelijke verbindingen / aansluiting op
routestructuren. In het BO SGDK is afgesproken dat de aanwezige informatie in 
beide colleges  (Cranendonck-Weert) wordt besproken (bij voorkeur een 
gezamenlijke collegevergadering). De voorkeur van de colleges wordt 
vervolgens aan de raden gepresenteerd (raadinformatieavond). Vervolgens kan 
bij iedere partner het definitieve besluitvormingstraject worden gestart. De 
verwachte planning is dat de besluitvorming (locatiekeuze in relatie tot 
gebruikersgroepen en financiën) in de eerste helft van volgend jaar plaatsvindt.”
Zonnewijzer: Wolter: op 9 december wordt de kerstverlichting aangebracht. Zijn 
er wellicht andere ideeën (kerststal?). Het gras bij de insectenmuur is gemaaid.
DIC: Wat is hier de status? Ontwikkeling van de campus gaat in ieder geval door.
Is Dorplein hier ook “stakeholder”? Antwoord burgemeester: JA!



Coördinator van de werkgroep O.R.R. & N  F. Soers heeft aangegeven per 1-1-
2020 zijn functie beschikbaar te stellen. 
Reden; Om de vitaliteit van de werkgroep te waarborgen is een wisseling van 
de wacht na vele jaren gewenst.

7. Werkgroep W.M.O.:

Ton: Er is inmiddels een goede samenwerking met de seniorengroep.
Gerdie: op 15 december is er een kerst-inn. Aangezien de buurtvereniging 
Andreas dit jaar geen winter-fair organiseert, neemt de huiskamer dit stokje over.
Er moet opkorte termijn weer een nieuwsbrief uitkomen. Alle input vanuit 
Dorplein Uniek, Schakel, sociaal makelaar graag voor 1 december naar Gerdie.

8. Commissie Wonen/Ontwikkelen

Hoe staat het met de plannen voor woningbouw op het terrein van Hompes?
Antwoord: gaan voorlopig niet door, de grond is te duur!
Haven: er zijn (nog steeds) zorgen over de communicatie over dit onderwerp.

De gemeente heeft aan de Vrz. gevraagd of dat BPF een avond wil organiseren 
voor de inwoners van Dorplein om de laatste stand van zaken over de haven te 
informeren. 

Met name F. Soers had zijn bedenking tegen deze vorm.  

Reden;  

1. BPF heeft dit soort van bijeenkomsten al vaak (bijna altijd) voor de gemeente 
verzorgd.  

2. De beloofde resultaten zijn vrijwel nooit nagekomen, waardoor de 
geloofwaardigheid van BPF steeds een flinke knauw krijgt. 

3. Als de opkomst beneden verwachting is dan wordt naar BPF gewezen;  
- Zie je wel, BPF vertegenwoordigt niet de bewoners. 
- De inwoners van Dorplein zijn niet geïnteresseerd in wat BPF doet 
- Het kost wel ieder keer veel geld /inspanning voor WIE? 

4. Laat de bal daar liggen waar hij thuishoort. 
5. Indien er toch niets meer veranderd kan worden wat voor zin heeft dit dan 
6. Burgerparticipatie is vanaf het begin mee praten en verantwoordelijkheid dragen 

en niet als mededeling platform fungeren. 

Op 25 november is er wel een overleg met de gemeente. Hier gaan Theo 
Dubbeld, Tjeu Cox, Lise Cuppens, Walter Waterschoot en Wolter vd Pers 
naartoe.

9. Samenwerking met andere organisaties in Dorplein

Erica: (nu vice-voorzitter van de Cantine): samenwerking met de Schakel is 
goed! De Cantine wordt goed gebruikt



Rob: Schakel. We hebben een mooi seizoen achter de rug. Het terras is vanaf 
eind juni iedere zondag open geweest. Voornamelijk bezoekers van buiten 
Dorplein. Volgend jaar weer! De nieuwbouw ligt nog steeds stil als gevolg van 
onduidelijkheden omtrent de financiering. Dit speelt ook in Gastel. Wacht op 
antwoord van de gemeente………………..

Gast -  Leo Smits heeft van de gemeente Cranendonck de vraag gekregen; Wie 
van Dorplein zou willen participeren in de werkgroep Recreatie. 

Frans Soers zet deze vraag uit binnen de werkgroep O.R.R.&N. en zal de 
eventuele kandidaten doorgeven aan Leo Smits. 

De gemeente heeft twee recreatieve poorten benoemd nl;
 Kasteel Cranendonck
 Dorplein

Wat doen wij hiermee?


