
 

Notulen Buurtplatform vergadering 24-01-2022 

Aanwezig: Erica de Graaf vz, Theo van der Aalst, Tjeu Cox, Frans Soers, Jack Roosen,     

Wimke Houthuijzen, Riek van der Aalst, Gerdie van Deurzen, Mariëtte Claessens Sociaal 

makelaar , Marion Rutten, Marc Dijk, Hans van der Zanden, Wim Cremers Cicerones, John 

Claassen Samen Dorplein, Ronald Steer secretaris, Ellen Thomas penningmeester, Louis 

Slangen. 

Afwezig (mkg): Wolter van der Pers 

Uitgenodigd: Wil van der Coelen (Coördinator Buurtbeheer gemeente Cranendonck) 

1. Opening van de vergadering om 20.00uur door Erica. Zij vraagt om een moment stilte 

ivm het overlijden van Ton van Berlo op 24-12-2021. 

 

2. Notulen 15 November 2021: Geen op of aanmerkingen, notulen worden goed gekeurd 

onder dankzegging vorige notulist Gerdie van Deurzen. 

 

3. Uitleg en bijpraten platform door Wil van der Coelen: Wil van der Coelen is 

uitgenodigd om het platform te informeren wat de gemeente van plan is met de 

platformen binnen de gemeente Cranendonck. Een punt van aandacht was en is nog 

steeds dat het platform geen informatie heeft gekregen over de vernieuwde werkwijze 

van de gemeente, dit was alleen bekend gemaakt aan het oude bestuur en nooit door 

gecommuniceerd richting het platform. Zoals eerder al in de notulen van 15 November 

is opgenomen (punt 4) gaat het om burgerparticipatie en burgerinitiatief. Het 

burgerinitiatief is voor de gemeente belangrijker omdat iedere inwoner van de 

dorpskern naar de gemeente kan gaan met een idee. Wat opgemerkt werd door Tjeu is 

dat er in 2018 Burgerkracht is aangenomen en hier was wel een rol voor het 

buurtplatform weggelegd. Nu wordt het buurtplatform zonder enige reden eigenlijk 

aan de kant gezet. Wil bleef het houden op burgerinitiatief en dat de gemeente alleen 

dan een ondersteunende taak heeft. Dit heeft Wil ook al toegepast in de gemeente Peel 

en Maas en dit werkt goed. Waar hier de gemeente aan voorbij gaat is dat er al vele 

initiatieven zijn geweest maar elke keer werden deze door de gemeente afgewezen. De 

samenwerking tussen het platform en de gemeente is hierdoor minder geworden. 

Zowel Wimke als Frans pleitten er voor dat de gemeente zich anders moet opstellen 

richting het platform en er werden voorbeelden aangehaald waar het buurtplatform 

zeer veel gedaan heeft voor Dorplein, zoals in het verleden het IDOP ( Integraal Dorps 

Ontwikkelings Plan) en de ontwikkelingen indertijd voor het DIC (Duurzaam 

Industriepark Cranendonck) Wil van der Coelen wist hier weinig vanaf en realiseerde 

zich dat hij toch beter moet inlezen in de stukken van het platform en welke rol de 

gemeente hierin heeft gespeeld. Op verzoek komt hij nog eens langs om dan de 

plannen van de gemeente en de rol van het platform uit te leggen. Een opmerkelijke 



 
uitspraak van Wil tijdens de vergadering was het volgende: Als burger kan je veel 

doen, maar dan wel samen als inwoners van de gemeente. 

Denk hierbij aan de St-Andreas school, deze school blijft nog open en als de inwoners 

dit willen houden dan kan dit met bijvoorbeeld een actie op touw te zetten. Toen het 

gesprek nog even kwam op de snelheden die worden gereden op de Hoofdstraat zei 

Wil zelfs nog dat als er geen gehoor voor komt je altijd de weg nog kan blokkeren om 

aandacht hiervoor te krijgen. (waarvan akte) 

 

4. Ingekomen post: 

- Delta ambassadeurs t.b.v glasvezel, deze wordt op de website gezet. Er is geen 

interesse vanuit het platform om hier iets in te betekenen als bv ambassadeur 

- Nieuwsbrief VKK 

 

5. Uitgaande post: 

- Condoleance kaart Fam. Van Berlo: is verstuurd namens het buurtplatform. 

 

6. Mededelingen: 

- Verslag kascommissie: Marion en Wolter hebben de controle gedaan en hebben de 

kas en de boeken goedgekeurd, geen op- of aanmerkingen. Ellen was daar ook bij 

als nieuwe penningmeester, zij is toen gelijk bij de KvK aangemeld en Nora 

uitgeschreven 

- Welke zaken gaan we oppakken in 2022?: Lopende zaken waar het buurplatform 

zich nu ook al mee bezig houdt. Mogelijk een nieuw project (Pomphuis), Wandel 

en fietsroutes. 

- Nieuwe vergaderdata 2022 Buurtplatform: Deze was nog niet door gestuurd. 

(inmiddels wel gebeurd) 

- Vacature voor voorzitter en secretaris: Nog geen kandidaten gevonden, we blijven 

zoeken. 

- Dorpsblad: Er is een gesprek geweest met de redactie van het dorpsblad en Erica 

op 15 december. 

Hierbij wordt door Jack een opmerking gemaakt dat hij er zelf niet achter staat dat 

er geen berichten worden geplaatst die eigenlijk wel geplaatst zouden moeten 

worden. De redactie behoudt zich namelijk zich het recht voor om berichten niet te 

plaatsen die volgens hun in strijd zijn met de huidige regels die hiervoor zijn 

opgesteld. Er is namelijk een bericht niet geplaatst namens de gehele redactie. Jack 

was het hiermee niet eens en neemt hiervan dus ook afstand van. In het gesprek 

bleek duidelijk dat er geen geld is om zelfstandig het blad uit te brengen. Er is dan 

ook afgesproken dat we het houden zoals het was en het Platform wel het 1e recht 

heeft van plaatsing. Bij twijfel over plaatsing van een ingezonden stuk wordt er 

contact met het db van het platform opgenomen. We hebben afgesproken dat het 



 
niet noodzakelijk is om bij de reguliere vergaderingen aan te schuiven. Wel bij bv 

een jaarvergadering of wanneer het blad aan de orde komt op de agenda. 

De coördinator van het dorpsblad is Inge en die moet daarom wel “lid” van het 

platform zijn. Wat de kosten betreft, er is een verdeling waarbij de Schakel (1/3e  

deel) de betalingen doet ivm de btw en het platform een deel (2/3e  deel)  en er 

komen inkomsten van verkochte advertentieruimte. Er wordt zoveel mogelijk 

gezocht naar Dorpleinse bedrijven die advertenties plaatsen. In de praktijk vallen 

de kosten jaarlijks erg mee door de inkomsten van de advertenties 

 

7. Overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur. 

- KvK is geregeld per 22-12-2021; het nieuwe bestuur staat ingeschreven. En alle 

adressen zijn aangepast. Alles is ook doorgegeven aan de Gemeente zodat de juiste 

mensen worden benaderd door de Gemeente als zij het Platform willen spreken. 

- Nieuwe penningmeester: die hebben we gevonden; Ellen Thomas heeft het 

penningmeesterschap overgenomen van Nora te Raaij per 13-12-2021.    

- Financiële zaken: 

Deze zijn geregeld voor het platform, Ellen is bevoegd voor betalingen. Erica en 

Ronald hebben inzicht in de rekening, dit om misverstanden te voorkomen, en ook 

om te voldoen aan de nieuwe wetgeving op dit gebied. Iedereen die dat wil kan bij 

1 van de bestuursleden de rekeningen inzien als dat gewenst is. 

 

8. Contact met Samen Dorplein ivm de enquête. 

- Erica en Ronald hadden een gesprek met Theo en John over de enquête. 

Het gesprek ging over de vraagstellingen (Hoe ervaren de inwoners van Dorplein 

verkeersveiligheid, onderwijs en huisvesting) Deze enquête heeft ook al plaats 

gevonden in de andere kernen binnen de gemeente Cranendonck.   

Afgesproken was dat de vragen ook digitaal naar ons zouden komen om in het 

platform te bespreken. Dat is helaas niet gebeurt. 

 

9. Verslag werkgroepen: 

- Verslag WMO: Overdracht van de huiskamer naar de seniorenvereniging. 

Er is eerder hier al een gesprek over geweest en er komt een vervolg gesprek op      

8 Februari om 19.30uur in de Schakel. 

- De huiskamer gaat open op 1 Februari 

- Het Repaircafe gaat open op 5 Februari (gemeld door Theo) 

- Verslagen van de werkgroep O.R.R&N zijn van tevoren rondgestuurd en daar zijn 

verder geen op/aanmerkingen over. Dank aan de werkgroepleden voor de inzet. 

- Wim geeft aan de de rondleidingen met de Cicerones buitengewoon goed lopen en 

zelfs in de Corona tijd zijn er toch veel rondleidingen geweest en de reacties zijn 

zonder uitzondering altijd heel goed. Er is dit jaar weer een open monumentendag,  



 
maar doet Dorplein dit niet mee, het is veel werk en eens in de vijf jaar vindt men 

sowieso beter. Dus dan zou het in 2026 weer aan de orde zijn. 

 

Vz vraagt om de verslagen van de werkgroepen van te voren rond te (blijven) sturen zodat 

eventuele vragen vast per mail gesteld kunnen worden en al per mail of indien nodig in de 

vergadering beantwoord kunnen worden, dit om de voortgang van de vergadering te 

kunnen houden. Hetzelfde geldt voor het concept verslag van de vergadering. 

10. Verkoop van de puzzel.(Tjeu) 

- De puzzel was een groot succes en is uitverkocht.(100 stuks) Er is een nabestelling 

gedaan van 20tal puzzels. Van deze nabestelling zijn er al 15 verkocht, de overige 

5 puzzels gaan naar de VVV. 

De bedoeling is dat er een Cranendonck puzzel wordt gemaakt, hier is bij de 

gemeente een subsidie aangevraagd van €1500,--. 

Deze wordt verspreid binnen de gemeente Cranendonck, de opbrengst van deze 

puzzels zijn bestemd voor het buurtplatform. Het buurtplatform kan deze gelden 

dan weer gebruiken voor hun activiteiten voor Dorplein. Deze opzet wordt binnen 

het platform erg gewaardeerd. 

 

11. Wat verder ter tafel komt. 

- John Claassen (Samen Dorplein) stelt zich nog even voor en laat weten dat men 

hoopt dat op termijn deze groep samen verder kan met Dorplein Uniek. Niemand 

vind het een goed idee om 2 groepen naast elkaar te hebben in ons dorp. 

- Niemand van de deelnemers van het platform had verder een vraag of opmerking. 

-  

12. Sluiting: Erica sluit de vergadering wat later dan gepland om 22.30uur. 

 

Volgende vergadering is op maandag 21 februari 20.00u in de Schakel 

 

 

 

 

 

 

 


