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Jaarverslag 2015 van de Dorpsraad Vorstenbosch  

 

In 2015 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd door de Dorpsraad. 
Hierbij een beknopte opsomming van de belangrijkste acties. 

 

Gymzaal  

Een belangrijke wens uit het IDOP van 2009 is de vervanging van de 

huidige gymzaal uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het gaat hierbij 
om een basisvoorziening die in elke kern op orde moet zijn. Om tot 

een meerwaarde voor de Vorstenbossche gemeenschap te komen is in 

het IDOP aangegeven een nieuwe gymzaal te bouwen tegen 
gemeenschapshuis De Stuik. Een belangrijk bijkomend voordeel 

hiervan is dat op de vrijkomende gymzaallocatie en directe omgeving 

een geschikte bouwlocatie ontstaat voor met name seniorenwoningen. 
Bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2015 is € 25.000 

beschikbaar gesteld om het project op te starten. Vervolgens is in de 

meerjarenbegroting 2016 -2017 het volledige budget van € 1,7 mln. 
voor de nieuwe gymzaal bij De Stuik opgenomen. Op 18 mei jl. is de 

projectgroep voor de realisatie van de nieuwe gymzaal gestart. In deze 

projectgroep zijn de gemeente, de dorpsraad, het bestuur van De Stuik 
en de basisschool vertegenwoordigt. Op 4 november jl. heeft de 

projectgroep een bezoek gebracht aan een vergelijkbaar nieuw project 

in Eerde. Ook ondernemers uit Vorstenbosch denken met ons mee.  
De gemeente is ook in overleg met de eigenaar van de woning op de 

beoogde locatie van de nieuwe gymzaal en gaat ook aan de slag met 

het bestemmingsplan dat nodig is voor de nieuwe gymzaal en de 
geplande woningbouw op de vrijkomende locatie. 

 

Woningbouw 

Een belangrijk aandachtspunt voor de dorpsraad is en blijft de 

woningbouw. Het tijdig en blijvend beschikbaar hebben van goede 

huisvesting voor de diverse doelgroepen is van levensbelang voor een 
kern als Vorstenbosch. Een groei van het huidige inwonertal van ca 

1.850 naar 2.000 of nog wat meer zou ook goed zijn voor het behoud 

van diverse voorzieningen.  
Ook dit jaar had de dorpsraad enkele keren overleg met de gemeente 

over diverse woningbouwzaken waaronder de Dorpsrand, Peelstraat-



2 

 

Rietdijk, uitbreiding Bergakkers en het gehouden 

woonwensenonderzoek. 

De dorpsraad heeft dit jaar ook een aantal malen contact gehad met 
woonmaatschappij Mooiland. 

Woonmaatschappij Mooiland heeft dit jaar niet verder gekund met de 

bouw van een aantal nieuwe seniorenwoningen aan het Liebregtsplein 
vanwege een nog lopende huurprocedure. In maart 2016 verwachten 

we meer duidelijkheid.  
Ook is contact geweest met Mooiland over de situatie bij de 

kloosterkapel en de appartementen in de Hugte. 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 

De dorpsraad heeft met ons bestuurslid Harrie Lucius in 2015 ook 

weer deelgenomen aan het partneroverleg plan Buitengebied van de 
gemeente. In dit overleg worden de recente ontwikkelingen in het 

buitengebied besproken mede naar aanleiding van het beleid van de 

provincie voor het buitengebied. De gemeente gaat een nieuw 
omgevingsplan voor het Buitengebied opstellen. Daarin zal o.a. ook 

aandacht worden geschonken aan een beleid voor de vrijkomende 

agrarische bebouwing. 
 

Burgerparticipatie / Covenant 

In het kader van de burgerparticipatie heeft de gemeente in maart 2013 
een samenwerkingsconvenant met de 4 dorpsraden in de gemeente 

gesloten. In 2015 heeft de gemeenteraad een onderzoek laten doen 

naar de samenwerking tussen de gemeente en de 4 dorpsraden. Het 
uitgebrachte rapport hierover is op 22 oktober jl. besproken met het 

College van B en W. Hierbij is de afspraak gemaakt dat de dorpsraden 

voortaan ieder jaar afzonderlijk een overleg met het College van B en 
W zullen hebben. Daarbij kan dan beter op de onderwerpen voor de 

eigen kern worden ingegaan. In het voorjaar van 2016 zal dit overleg 

voor 1
e
 maal plaatsvinden.  

 

Contactavond burgers - gemeenteraad 

 Op 5 maart van dit jaar had Vorstenbosch hierbij de primeur. De 
organisatie was in handen van de dorpsraad, de 

evenementencommissie van De Stuik en de gemeente. Er was een 

goede opkomst. Via de formule waarbij aan verschillende tafels OLV 
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tafelvoorzitters diverse onderwerpen besproken werden, ontstonden 

daadwerkelijk de beoogde contacten tussen onze inwoners en de 

raadsleden. Vanuit deze avond is ook de bespreking van het thema 
Volksgezondheid in relatie tot drugs en alcohol ontstaan dat 

hedenavond aan bod komt. Alle besproken onderwerpen zijn in een 

verslag vastgelegd en worden door de dorpsraad samen met de 
gemeente bezien op hun uitvoeringsmogelijkheden.  

De gemeente heeft aangegeven dat we voor 2016 suggesties kunnen 
aandragen om weer tot een contactevenement met het 

gemeentebestuur te komen. Ideeën kunnen bij de dorpsraad 

aangedragen worden!  

 

Zorgplatform 

In samenspraak met de KBO en de stichting Zorgvoorzieningen is in 
2013 een zorgplatform samengesteld waarin ook de dorpsraad is 

vertegenwoordigd. Op deze wijze kunnen de belangen op dit terrein 

beter gecoördineerd behartigd worden. Het zorgplatform heeft op 11 
november jl. een thema-avond in De Stuik gehouden onder het motto 

“ZorgSamenDorp”. Deze avond is goed bezocht en de ingebrachte 

suggesties worden op dit moment door het Zorgplatform uitgewerkt. 
Op 23 november jl. nam de dorpsraad deel aan de klankbordgroep 

Zorgvoorzieningen Vorstenbosch die gehouden werd in De Stuik.  

 

Overige activiteiten 

-Op zaterdag 14 februari heeft de dorpsraad samen met de gemeente 

en de carnavalsclub de staatnaamonthulling bij de nieuwe prins Gijs 
d’n Urste verzorgd.  

-Op 10 juni nam de dorpsraad deel aan een klankbordgroep voor een 

nieuw verkeers- vervoersplan voor de gemeente Bernheze. Op 6 
oktober jl. was hierover een discussieavond in De Stuik. In de 

vervolgbijeenkomst op 28 oktober jl. heeft de gemeente in de 

klankbordgroep aangegeven hoe het verkeers- en vervoersplan verder 
uitgewerkt zal worden.  

-Op 9 september jl. was de dorpsraad aanwezig bij een thema-avond 

op het gemeentehuis over signalen van alcohol- en drugsproblemen.  
-Samen met het bestuur van De Stuik is het gelukt om bij de provincie 

€ 5.000 subsidie te verkrijgen voor de realisatie van beter geluid in De 

Stuik. 
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-Op 21 april nam de dorpsraad deel aan een informatieavond op het 

gemeentehuis over de mogelijkheden van de aanleg van een 

glasvezelnetwerk in geheel Bernheze.  
-Op zondag 20 september was de dorpsraad betrokken bij de 

onthulling van het oorlogsmonument aan de Meuwelweg. De 

onthulling was het eindresultaat van een goede samenwerking tussen 
de buurt, de gemeente, de dorpsraad en direct betrokkenen. Het 

monument is een blijvende waardevolle herinnering aan de 
heldhaftige inzet van de betrokken buitenlandse vliegtuigbemanning 

in september 1944.  

-De dorpsraad heeft het afgelopen jaar met belangstelling de discussie 
gevolgd over de toekomst van Bernheze. Zoals bekend heeft de 

gemeenteraad op 1 oktober jl. besloten om als Bernheze ( vooralsnog ) 

zelfstandig te blijven. Uit de media / brief van 10 november jl. hebben 
we recent vernomen dat de provincie hierover nog een nader 

standpunt in moet nemen. Dit wordt mogelijk mede bepaald door de 

ontwikkelingen in Uden en Landerd. De dorpsraad pleit er voor dat 
onze inwoners per kern bij verdere ontwikkelingen hierbij 

nadrukkelijk worden betrokken.  

 

Jaarvergadering 2015: 

Op woensdag 9 december 2015 hield de dorpsraad haar goed bezochte 

openbare jaarvergadering in gemeenschapshuis De Stuik met 
onderstaande  
 

Agenda: 

1. Opening om 19.45 uur door Leo Somers, voorzitter van de 

dorpsraad 

 

2.Korte terugblik door de voorzitter op de activiteiten van de 

dorpsraad in 2015.  

Gelegenheid tot het stellen van vragen hierover. Aansluitend 

financieel jaarverslag. 
  

3.Bespreking van het thema Volksgezondheid in relatie tot drugs 

en alcohol 

Hierbij aanwezig verantwoordelijk wethouder Jan Glastra van Loon, 

een vertegenwoordiger van Novadic Kentron en de GGD en onze 
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wijkagent. De bespreking is in de voorlichtende sfeer en er is 

gelegenheid om vragen te stellen en om aandachtspunten in te 
brengen. De behandeling van dit onderwerp vloeit mede voort uit de 

contactavond met de gemeenteraad die op 5 maart jl. in De Stuik is 

gehouden. 

 

4.Pauze met gratis consumptie  

 

5.Woningbouw 

Hierbij aanwezig wethouder Rein van Moorselaar en een behandelend 
ambtenaar. 

Waar gaan we wat in Vorstenbosch bouwen nu de Dorpsrand vol gaat 
raken?  

Mededelingen van en / of vragen aan de vertegenwoordigers van 

woningbouwcorporatie Mooiland. 
 

6.Bestuursmutaties en aanpassing bestuursstructuur en werkwijze 

van de dorpsraad. 

 

7.Rondvraag  

 

8.Presentatie “Vorstenbosch in beeld 2015” door Jo van den Berg  

 

9.Sluiting om ca 22.00 uur door de voorzitter, waarna gelegenheid 

tot gezellige nazit in de foyer!  

 

 

Publicaties 

De dorpsraad heeft diverse informatieve publicaties gedaan in de 

wekelijkse parochieberichten. Ook het Brabants Dagblad en het 

weekblad De MooiBernhezekrant hebben incidenteel aandacht besteed 
aan onze activiteiten in het afgelopen jaar. Ook via de website 

Vorstenbosch-info.nl is informatie verstrekt. De site bestaat inmiddels 
al weer 12 jaar met dank aan Frank Geenen!  

 

De dorpsraad zelf  

De dorpsraad is opgericht in 1985 en bestaat nu dus 30 jaar. 
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De dorpsraad is in 2015 tien maal voor een reguliere 

bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast hebben delegaties uit 

het bestuur diverse malen overleg gevoerd met derden ter 
voorbereiding op de bestuursvergaderingen en uitvoering van 

projecten.  

Verder heeft de dorpsraad regelmatig vergaderingen van de 
raadscommissies en de gemeenteraad bijgewoond.  

 
Bestuursmutaties dorpsraad in 2015 

In januari van dit jaar is Ruud Louter lid geworden van onze 

dorpsraad. Een welkome aanvulling vanuit de jongere generatie van 
ons dorp. De dorpsraad had toen 10 leden.  

In juli van dit jaar is Walter Hof om privéredenen gestopt. Voor ons 

begrijpelijk, maar wel een aderlating voor de dorpsraad.  
Tijdens de jaarvergadering op 9 december is afscheid genomen van de 

bestuursleden Joke van Kessel en Jan Daandels.  

Joke van Kessel is 10 jaar lid geweest, waarvan geruime tijd als 
secretaresse. Jan Daandels is bijna 9 jaar lid geweest en heeft o.a. de 

volledige coördinatie van de nieuwbouw van de blokhut voor 

Stichting Jong Nederland op zich opgenomen. Dit was een van de 2 
subsidieprojecten uit het IDOP van 2009. Beiden hebben zich vol 

overgave ingezet voor de dorpsraad.  

Na het vertrek van deze 2 bestuursleden bestaat de dorpsraad vanaf 1-
1-2016 uit 7 leden. Op de jaarvergadering is toegelicht om als 

dorpsraad voortaan meer projectmatig te gaan werken en bij die 

werkwijze aanvulling te zoeken vanuit de gemeenschap om de 
dorpsraad te ondersteunen bij de uitvoering van haar werkzaamheden. 
 

 

Zie voor nadere informatie de site: www.vorstenbosch-info.nl  

 
 

December 2015  
Leo Somers,  

Voorzitter dorpsraad Vorstenbosch.  
 

 

 

( do jaarverslag 2015 extern ) 

http://www.vorstenbosch-info.nl/

