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Voorwoord  
 
 
Beste lezer,  
 
Ook in 2019 heeft de Dorpsraad in Vorstenbosch zich weer bezig gehouden met een 
groot aantal onderwerpen ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp. De 
belangrijkste zaken worden in dit jaarverslag toegelicht.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit document meer informatie wensen, neem dan gerust 
contact met ons op via dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com.   
 
We wensen u veel leesplezier!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
De Dorpsraad, bestaande uit:  
 
John Groen  
Sanne Vandewall  
Mari van der Ven  
Ruud Louter  
Harrie Lucius 
Cor Ottenheim 
Jeanette Dekkers 
Arjon van den Berg 
Lindy Bergmans 
Leo Somers 
Marcel van Dooren 
Jose Pletzers (t/m augustus 2019)  
 
 
 

  

mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
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1. MFA De Stuik  

 
Afgelopen zomer was het zover: De Multifunctionele Accommodatie De Stuik (MFA) 

werd officieel geopend. Hiermee is een grote wens vanuit het IDOP (Integraal Dorps 

Ontwikkelings Plan), opgesteld door de Dorpsraad in 2009, in vervulling gegaan. Het 

voortraject heeft lang geduurd, maar zodra de kogel door de kerk was is er met man 

en macht hard gewerkt om de nieuwe sportzaal, BSO/kinderopvang en de nieuwe 

tussenzaal en huiskamer op te leveren. Erg mooi om te zien hoe we met zoveel 

lokale ondernemers en vrijwilligers dit project hebben weten te realiseren. Ook de 

interesse vanuit het dorp was groot: zowel op de open avond in april en tijdens de 

opening in augustus kwam men in grote getale een kijkje nemen.  

Ook binnen het bestaande gebouw zijn er zaken aangepakt, zoals de toiletten en de 

bewegwijzering. Momenteel wordt er gewerkt aan de realisatie van het nieuwe 

speelveldje en worden de voorbereidingen getroffen voor het bouwen van de huizen 

aan de Eggerlaan.  

Met dit nieuwe multifunctionele gebouw ontstaan er mogelijkheden om de 

leefbaarheid van ons dorp te vergroten en om elkaar te ontmoeten. Er is een breed 

aanbod aan activiteiten op sociaal, maatschappelijk, cultureel en sportief vlak. Veel 

verenigingen hebben hier hun ‘thuis’. Daarnaast wordt o.a. onderdak geboden aan 

bijvoorbeeld een geldautomaat, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een 

prikpost. Door dit alles is de (ongesubsidieerde) Stuik in economisch opzicht minder 

kwetsbaar geworden. 
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2. Woningbouw 
 
Ook in 2019 is woningbouw één van de belangrijkste speerpunten van de Dorpsraad 

geweest. Inmiddels zijn alle kavels in de Rietbeemden verkocht en is de bouw in 

volle gang. Daarnaast is in oktober 2019 gestart met het bouwrijp maken van het 

CPO project aan de Eggerlaan. Hiermede wordt mede een project uit het IDOP 2009 

gerealiseerd.  

Dit CPO collectief is begin 2018 op initiatief van de Dorpsraad ontstaan en valt 

inmiddels onder een aparte stichting die los staat van de Dorpsraad. Inmiddels is de 

bouw van deze 7 seniorenwoningen begonnen. In het derde kwartaal van 2020 

zullen de woningen naar verwachting gereed komen. Ook wordt op dit moment het 

speelveldje tussen MFA De Stuik en de school vernieuwd zodat het weer voldoet aan 

de huidige maatstaven en voor de kinderen een mooie plek geeft om te spelen. 

 

Bergakkers III  

Om voldoende mogelijkheden te houden voor starters en doorstromers om een 

nieuwe woning te kopen of te bouwen, heeft de Dorpsraad in 2019 bij de gemeente 

meerdere malen aangedrongen om een snelle realisatie van Bergakkers III. Zo zijn er 

meerdere gesprekken geweest op ambtelijk en bestuurlijk niveau en heeft de 

Dorpsraad ingesproken op de commissie ruimtelijke zaken waarin het 

bestemmingsplan voor Bergakkers III is behandeld. Inmiddels is het 

bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente, maar loopt er nog een 

beroepsprocedure bij de Raad van State. De Dorpsraad gaat er vanuit dat deze 

procedure op korte termijn positief wordt afgerond en dat er spoedig begonnen kan 

worden met het bouwrijp maken van Bergakkers III. Tenslotte blijft de Dorpsraad bij 

de gemeente aandringen op een fietspad van Bergakkers III naar de 

verenigingsgebouwen aan de Tipweg. 

Huurwoningen  

Voor het plan Bergakkers III fase 1 zullen er naast koopwoningen ook een aantal 

huurwoningen worden gebouwd. Om op een huurwoning te kunnen reageren moet 

men bij Mooiland ingeschreven staan. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich bij 

Mooiland inschrijven. Mocht iemand niet direct op zoek zijn naar een huurwoning, 

dan kan het voor de toekomst toch van belang zijn om zich nu al in te schrijven. 

Zodra men een huurwoning heeft geaccepteerd bij Mooiland wordt diegene namelijk 

uitgeschreven als woningzoekende en is het mogelijk om voor de toekomst gratis 

opnieuw in te schrijven. De inschrijftijd wordt dan direct opnieuw opgebouwd. Een 

groot deel van deze woningen wordt toegewezen op basis van je inschrijftijd. Ook het 

inkomen, huishoudgrootte en leeftijd bepalen of iemand kan reageren op een 

woning. 

Met Mooiland  hebben we nog steeds goed contact en heeft er dit jaar ook een 

periodiek overleg plaatsgevonden over de huurwoningen in Vorstenbosch. Vanaf 

heden heeft de Dorpsraad een nieuw contactpersoon bij Mooiland, dit is Rian van der 

Heijden.  
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3. Buitengebied 
 

De Dorpsraad zet zich in voor een leefbaar, duurzaam en mooi buitengebied. Hierin 
speelt natuurlijk het groen in de vorm van natuur en landschap, de bedrijvigheid, 
woonbaarheid en duurzaamheid een belangrijke rol, waarin zij zorg draagt, kritisch is 
en samenwerkt met diverse partijen.  
 
De Dorpsraad neemt deel aan het structureel gemeentelijke partneroverleg, waarin 
met diverse belanghebbende stichtingen en verenigingen binnen gemeente 
Bernheze wordt gesproken over processen en ontwikkelingen in het buitengebied. Zo 
heeft de Dorpsraad zich laten horen in de discussie over: 
 

 opwekken duurzame energie, zoals zonneparken 

 transitie landbouw (Warme sanering en VAB – Vrijgekomen Agrarische 

Bebouwing) 

 de nieuwe omgevingswet (omgevingsvisie en -plan) 

 de actualisatie van het landschapsontwikkelingsplan  

 de natte en droge ecologische verbindingszones 

 het behoud van zandwegen 

 handhaving landschappelijke inpassingen en erfbeplanting 

 ziekte en plagen onder diverse bomen 

 bevorderen asbestsanering 

 

  



 Jaarverslag 2019 – Dorpsraad Vorstenbosch 7 
 

4. Overleg Dorpsraad met College B&W  
 

Op basis van de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en de Dorpsraad 
vindt er elk jaar een overleg plaats met het voltallige College van Burgemeester en 
Wethouders (B&W). Dit jaar was dat overleg op 5 november jl.  
 
In dit overleg is o.a. gesproken over de bestrijding van de eikenprocessierups, 
mogelijke plaatsing van beweegtoestellen voor ouderen in de openbare ruimte, het 
op een goede manier vorm geven aan de burgerparticipatie / inspraak, woningbouw 
op Bergakkers 3 en een fietsverbinding tussen Bergakkers en de Tipweg.   
 
Wij zijn erg tevreden met het prettige en constructieve overleg dat we met het college 
van B&W hebben gehad.   
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5. Snelheidsmeter met beloning 
 

Een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont! Deze bijzondere meter heeft vanaf 

half augustus drie weken lang in de Kerkstraat gehangen. Iedereen die zich aan de 

snelheid van 30 km/u heeft gehouden, heeft ervoor gezorgd dat er geld terecht kwam 

in de spaarpot. Na 3 weken is er een bedrag opgehaald van €2.000. Dit is ter 

beschikking gesteld aan de buurtvereniging in de Kerkstraat en komt ten goede aan 

de herstructurering van deze straat.  

Hoewel niet alle weggebruikers zich aan de maximumsnelheid hielden, reed 

ongeveer 85% van hen minder dan 40 km/uur. Dat is nog altijd iets harder dan we 

graag zouden zien, maar toch zijn we tevreden met deze resultaten. Tijdens een 

eerdere (‘normale’) meting op dezelfde locatie reden weggebruikers namelijk 

gemiddeld meer dan 10 km/uur sneller.  

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden 

De provincie Noord-Brabant is eigenaar van de snelheidsmeter. Gemeenten kunnen 

de meter inzetten op een locatie naar keuze. In de provincie Noord-Brabant werken 

gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat en ook scholen samen aan de 

verkeersveiligheid. Het motto is: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.  

In de media 

Er is veel media aandacht geweest, waaronder bij de lokale Omroep DTV:  

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/snelheidsmeterspaarpot-vorstenbosch-geopend  

 

Ook het Brabants Dagblad, de Mooi Bernheze Krant en zelfs de NOS heeft er 

aandacht aan besteed:   

https://nos.nl/artikel/2307304-brabantse-automobilist-rijdt-langzamer-door-

snelheidsmeter-met-spaarsysteem.html 

 
 

  

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/snelheidsmeterspaarpot-vorstenbosch-geopend
https://nos.nl/artikel/2307304-brabantse-automobilist-rijdt-langzamer-door-snelheidsmeter-met-spaarsysteem.html
https://nos.nl/artikel/2307304-brabantse-automobilist-rijdt-langzamer-door-snelheidsmeter-met-spaarsysteem.html
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6. Infrastructuur 

 
In januari 2019 heeft een afvaardiging van de Dorpsraad een gesprek gehad met de 

ambtenaar van de gemeente Bernheze die verantwoordelijk is voor de onderhoud 

van wegen en openbare ruimte in Vorstenbosch. In overleg zijn er enkele prioriteiten 

bepaald voor Vorstenbosch die ten goede komen aan de verkeersveiligheid en zijn er 

afspraken gemaakt wanneer deze worden aangepakt. Zo is onder andere de Rietdijk 

grondig gerenoveerd en is de verlichting op de Watersteeg gerealiseerd.  

De Dorpsraad heeft zich daarnaast sterk gemaakt voor een verbetering van de 

verkeerssituatie bij de kruising Rietdijk, Bedafseweg, Derptweg en Lendersgat. Hier 

zijn kleine aanpassingen gedaan waarvan het afwachten is of deze het gewenste 

effect sorteren. Voor de komende jaren is de herstructurering van de Kerkstraat en 

Heuvel het grootste project. In 2020 zullen de eerste ontwerpen gemaakt worden. De 

Dorpsraad zal hierbij aandringen op het tijdig betrekken van de buurt in het opstellen 

van de plannen. 
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7. Vergaderingen en bezetting van de Dorpsraad 
 

In 2019 hebben er 10 reguliere Dorpsraadvergaderingen plaatsgevonden. Deze 

vinden altijd plaats op een woensdagavond in een ruimte van MFA De Stuik. De 

actuele vergaderdata zijn terug te vinden op de website www.vorstenbosch-info.nl.  

In oktober hebben we onze eerste thema-avond georganiseerd: ‘Energie besparen is 

voor iedereen’. Door middel van interessante sprekers hebben we getracht een 

leerzame avond neer te zetten. Helaas bleek het animo (nog) niet zo groot, de zaal 

was gevuld met ongeveer 30 personen. Desondanks kijken we terug op een 

geslaagde avond waarin de aanwezigen veel informatie met elkaar hebben gedeeld.  

 

Diverse delegaties van de Dorpsraad hebben overleg gehad met derden op het 

gebied van woningbouw, infrastructuur, zorgvoorzieningen en het buitengebied. 

Tevens hebben we de contacten met de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant 

aangehaald en zijn we aanwezig geweest bij de Algemene Ledenvergadering in 

Oirschot. Ook is het contact met de politie erg goed, indien nodig is er contact met 

Mieke Bode over ontwikkelingen in het dorp.  

 

Zoals eerder beschreven in dit jaarverslag heeft er ook een jaarlijks overleg 

plaatsgevonden met het College Burgemeester & Wethouders.  Gedurende het hele 

jaar weten de gemeente en de Dorpsraad elkaar goed te vinden.  

Bestuursmutaties  

Na het vertrek van Bart van Kessel als Secretaris heeft Sanne Vandewall deze rol 

overgenomen. Ook is in de jaarvergadering van 2018 de voorzittershamer van Leo 

Somers overgedragen naar John Groen. Bart is gestopt binnen de Dorpsraad, Leo is 

wel nog lid en daar zijn we heel erg blij mee. We kunnen zijn kennis en kunde heel 

erg goed gebruiken.  

 

Bij aanvang van dit jaar bestond de Dorpsraad uit 11 leden. Jose Pletzers heeft in 

augustus te kennen gegeven de Dorpsraad te willen verlaten, Marcel van Dooren 

heeft in die periode aangegeven interesse te hebben in deelname aan de Dorpsraad. 

Daarmee bleef het aantal leden dit jaar op 11 staan.  

Aan het einde van 2019 nemen we afscheid van Harrie Lucius en Cor Ottenheim. 

Hiermee komen we per 1-1-2020 op 9 leden.  

 

Om te blijven zorgen voor een goede vertegenwoordiging, houden we onze ogen en 

oren open voor nieuwe leden. Heeft u interesse om een keer vrijblijvend een 

vergadering bij te wonen? Neem dan contact met ons op, u bent van harte welkom.  

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

