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Voorwoord  
 
 
Beste lezer,  
 
2020 was een veelbewogen jaar. Het coronavirus houdt ons sinds maart in de greep 
en heeft helaas ook in ons dorp haar sporen achtergelaten. We zijn meer aan huis 
gebonden en onze sociale activiteiten staan op een laag pitje. Gelukkig hebben we 
ook dit jaar gezien hoe er in het dorp tal van creatieve en warme ideeën ontstaan en 
we elkaar helpen, juist in deze moeilijke periode.  
 
Ondanks de beperkingen hebben we als Dorpsraad geprobeerd om onze 
werkzaamheden zo goed mogelijk voort te zetten. Dit alles 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 een goede gezondheid toe en een voorspoedig 2021!    
 
Met vriendelijke groet,  
 
De Dorpsraad, bestaande uit:  
 
John Groen  
Sanne Vandewall  
Mari van der Ven  
Ruud Louter  
Arjon van den Berg 
Lindy Bergmans 
Leo Somers 
Marcel van Dooren 
Roel van Groesen 
Jos Brands  
Jeanette Dekkers   
 
 
 

  

mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
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1. Wonen  

 
Bergakkers III 

Nieuwbouw is al jaren een zeer belangrijk speerpunt van de Dorpsraad. Bergakkers 

III is een uitbreiding op de bestaande wijk Bergakkers in Vorstenbosch. Deze 

uitbreiding is al jaren onderwerp van gesprek en kent een lange procedure. Begin 

2019 was het bestemmingsplan door gemeenteraad goedgekeurd, maar er werd 

door een bezwaarmaker beroep ingesteld bij de Raad van State. Het verzoek tot een 

voorlopige voorziening (schorsing van het bestemmingsplan) werd in september 

2019 reeds afgewezen door de Raad van State. Daarna werd het echter stil, de 

uitspraak op de bodemprocedure liet namelijk erg lang op zich wachten. De 

Dorpsraad heeft meerdere malen aangedrongen bij de gemeente om druk te zetten 

op een spoedige afwikkeling bij de Raad van State. In mei 2020 heeft uiteindelijk de 

zitting voor de bodemprocedure plaatsgevonden. De wettelijke termijn tot een 

uitspraak is 6 weken. Deze is echter tot tweemaal toe overschreden. Gelukkig kwam 

op 7 oktober 2020 de verlossende uitspraak dat het beroep definitief is afgewezen. 

De gemeente gaat nu van start met het bouwrijp maken van de grond en een plan 

voor de uitgifte van de vrije bouwkavels en woningen die door Van Wanrooij 

gerealiseerd zullen worden. De Dorpsraad is er erg blij dat de 

bestemmingsprocedure uiteindelijk succesvol is doorlopen en gaat nu vol inzetten op 

een spoedige uitgifte van de kavels. 

 

Huurwoningen 

Vooralsnog zijn er voor het plan 6 sociale huurwoningen ingetekend. Als Dorpsraad 

zien wij graag dat er wordt gebouwd naar de behoefte van de inwoners van 

Vorstenbosch. Met betrekking tot de huurwoningen treden wij daarom in overleg met 

de gemeente en de verhuurder of er ook daadwerkelijk behoefte is aan 6 sociale 

huurwoningen. 

 

Rietbeemden 

Rietbeemden is de nieuwe straat in Vorstenbosch die ligt tussen de Rietdijk en de 

Peelstraat. In 2016 is begonnen met het bouwrijp maken van de grond, vervolgens is 

in december 2016 de aanvang begonnen met de eerste bouw van de nieuwe 

woningen. Het totale plan bestaat uit 15 vrijstaande woningen en 2 maal 2-kappers. 

Nu, eind 2020, zijn alle kavels verkocht, zijn de meeste huizen gebouwd en bewoond 

en worden de laatste 2 huizen gebouwd. 

 

 

  



 Jaarverslag 2020 – Dorpsraad Vorstenbosch 5 
 

 
2. Toerisme en recreatie  
 
Kermis  

De Dorpsraad is in 2019 gevraagd door ‘Vorstenbosch Pakt uit’ om te participeren in 

het overleg met de gemeente over de toekomst van de kermis in Vorstenbosch. Dit 

zal nog een vervolg krijgen eind 2020-begin 2021. 

 

Sportakkoord 

Zoveel mogelijk inwoners uit Bernheze laten sporten en bewegen, waar vitale 

verenigingen een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit het doel van het Sportakkoord 

Bernheze, wat in opdracht van de gemeente is opgesteld in samenwerking met sport-

,welzijns- en zorgaanbieders uit de verschillende kernen. De Dorpsraad steunt dit 

initiatief en heeft het Sportakkoord mede ondertekend. 
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3. Buitengebied 
 

Het buitengebied van Vorstenbosch is belangrijk voor zowel onze inwoners als de 
recreanten. Daarmee zijn leefbaarheid, duurzaamheid en identiteit belangrijke 
thema’s. Verschillende onderwerpen in het buitengebied worden besproken in het 
gemeentelijk partneroverleg. Dit is een structureel overleg, waarin de Dorpsraad met 
diverse belanghebbende stichtingen en verenigingen binnen gemeente Bernheze 
spreekt over processen en ontwikkelingen in het buitengebied. 
 
Enkele hoofdonderwerpen met een korte toelichting: 
 
Zandpaden 
De huidige zandpaden in Bernheze zijn zowel cultuurhistorisch, landschappelijk als 
ecologisch van hoge waarde. Echter door de grote landbouwmachines, recreatieve 
fietsroutes en (nieuw) aanwonenden staat de veiligheid vaak onder druk. Vanuit het 
partneroverleg is naar voren gekomen dat men de zandpaden zoveel mogelijk moet 
blijven behouden. 
Om toch de veiligheid van deze paden te vergroten is de Dorpsraad ter plekke met 
de gemeente gaan kijken naar diverse situaties in de omgeving. Er is maatwerk 
geleverd voor diverse paden en deze zijn direct uitgevoerd, zoals het omleggen van 
recreatieve routes, het verbeteren van het zandwegprofiel of het scheiden van 
paden.  
 
Omgevingsvisie 
Op dit moment praat de gemeente Bernheze over het plan van aanpak voor de 
Omgevingsvisie. Hierin wordt ook bepaalt welke stakeholders op welk moment 
worden gehoord en welke invloed zij hebben op de visie. Naar verwachting zal in 
2021 de Dorpsraad participeren in de nieuwe Omgevingsvisie, waarin de vraag 
gesteld wordt: ‘Hoe ziet Bernheze er in de toekomst uit?’. De Omgevingsvisie vormt 
de basis voor het uiteindelijke Omgevingsplan.  
 
Landschap en recreatie 
Binnen Bernheze zijn diverse subsidiemogelijkheden voor het aanleggen van natuur 
en landschap. De regeling Ervenplus is een groot succes. Deze regeling biedt 
kleinschalige mogelijkheden op het erf in het buitengebied, waarbij men moet denken 
aan fruitbomen, hagen en vogelkasten.  
De Stimuleringsregeling landschap is een vernieuwde regeling van het oude STIKA 
(Stimuleringskader Groen Blauwe diensten). Deze regeling voorziet in een 
vergoeding van landschappelijke elementen, zoals singels, bomenrijen, 
boomgaarden en bloemrijke randen. Via het partneroverleg heeft de Dorpsraad 
mogen participeren welke elementen uit de regeling voor Bernheze het meest 
interessant zijn. Dit is uitwerkt in de vastgestelde regeling, die nu te vinden is op de 
site van Provincie Brabant: 
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_
brabant_subsidie_20071  
  

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant_subsidie_20071
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant_subsidie_20071
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4. Transitie Landbouw  
 
Het buitengebied rondom Vorstenbosch kent een groot aandeel agrarische bedrijven. 
Deze zijn de laatste jaren onderhevig aan verschillende nieuwe regelingen, waardoor 
agrariërs hun bedrijfsvoering veranderen, vergroten of juist stoppen.  
Het Rijk heeft een zogenaamde ‘warme sanering’ opgesteld. Agrariërs (met name 
varkenshouders) in gevoelige gebieden, zoals nabij een dorp of natuurgebied, 
kunnen een vergoeding ontvangen voor het stoppen van de agrarische activiteiten en 
het slopen van hun schuren. In het voorjaar telde Bernheze 21 bedrijven die hiervoor 
interesse hadden. Deze bedrijven worden door de gemeente individueel begeleid om 
de procedure te doorlopen en tot een passende herbestemming van de locatie 
(bedrijfswoning) te komen.  
 
Dorpsraad Vorstenbosch heeft door middel van het partneroverleg (bijeenkomst van 
belanghebbende partijen in het buitengebied van Bernheze) kritisch gekeken naar de 
opstelling van de gemeente en de mogelijkheden in het herbestemmen van de 
locatie. Eén van de mogelijkheden zou bijvoorbeeld een zonnepark in het kader van 
duurzame energie kunnen zijn. 
 
Op dit moment doen 9 van de 21 bedrijven mee aan de regeling. Alle overige 
bedrijven zijn nog aan het oriënteren welke regeling voor hen het meest interessant 
is om te stoppen. Hierbij valt te denken aan regelingen zoals Ruimte-voor-Ruimte en 
herziening VAB-beleid. In het laatste beleid heeft de gemeente een eigen 
stalderingsregeling, waarbij (leegstaande) schuren kunnen worden gesloopt in ruil 
voor uitbreidingsmogelijkheden als kwaliteitswinst op eigen terrein of elders (door 
middel van verkoop) in het buitengebied.  
 
Daarnaast is de Dorpsraad geïnteresseerd in de bedrijfsvoering en 
uitbreidingsplannen van bedrijven in het buitengebied. Mogelijk hebben deze 
ontwikkelingen invloed op de omgeving en het dorp. Zo zijn we in de zomer op 
uitnodiging van een agrariër op gesprek geweest om zijn bedrijfsvoering beter te 
begrijpen. Hierin is duidelijk geworden wat de gevolgen zijn van vergroting en 
verandering van de bedrijfsvoering op de omgeving en hoe deze agrariër investeert 
in duurzaamheid en milieu.  
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5. Duurzaamheid en energietransitie  
 
Na het klimaatakkoord van Parijs en het nationale klimaatakkoord worden er per 
regio afspraken gemaakt, welke maatregelen genomen moeten worden om aan de 
klimaatakkoorden te kunnen voldoen (Regionale Energiestrategie (RES)).   
 
Een onderdeel is duurzame energie. Vooralsnog zien we op de korte termijn een 
ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen. Echter is de manier waarop van 
invloed op verschillende onderdelen. Het kan namelijk een impact hebben op de 
omgeving, zowel landschappelijk, milieutechnisch als ecologisch.  
 
Naast het stimuleren van zonnepanelen op daken van particulieren en 
woningcorporaties, wordt er ook gedacht aan panelen op bedrijven en in het 
buitengebied. De gemeente heeft hiervoor een ruimtelijk beleid opgesteld, waarbij 
men keuzes maakt waar en hoe deze zonnepanelen mogen worden gesitueerd. In 
de ontwikkeling van dit beleid heeft de Dorpsraad geparticipeerd.  
 
Men voorziet in een zonneladder, waarbij de eerste voorkeur uitgaat naar de panelen 
op daken van bedrijven en schuren. Daarnaast is het in bepaalde gebieden mogelijk 
om zonneweides aan te leggen. Deze worden aan de hand van het beleid 
toegestaan onder voorwaarden, zoals het aanleggen van een landschappelijke 
inpassing en het toepassen van zorgvuldig ruimtegebruik.  
 
Ook heeft de gemeente Bernheze de opdracht gekregen voor 2022 een zogenaamde 
Transitievisie Warmte vast te stellen. Hierin moeten gemeenten beschrijven hoe zij 
ervoor gaan zorgen dat de huizen en gebouwen in 2050 100% duurzaam verwarmd 
worden. Tevens hebben zij als opdracht om in de transitievisie aan te geven welke 
stappen zij voor 2030 gaan nemen. Op korte termijn zal de Dorpsraad participeren in 
dit proces.  
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6. Samenleving in beweging  
 

Covid-19 
De gevolgen van het coronavirus zijn voor Vorstenbosch heftig en ingrijpend. 

Dorpsgenoten zijn ons ontvallen, anderen kampen nog steeds met de nasleep. Ook 

familie, vrienden, club- en verenigingsleden worden geraakt. Het raakt ons sociale 

leven. Bezoeken en afspraken kunnen niet meer doorgaan zoals voorheen, 

ondernemers zien zich soms beperkt in hun werk. Ook de Dorpsraad heeft zich 

moeten aanpassen. We zijn nu weliswaar vertrouwd met Skype en Teams, maar 

sommige onderwerpen komen toch in de knel omdat een bijeenkomst in MFA De 

Stuik nodig is om betrokkenen te informeren. Echter, we vinden een oplossing ook al 

duurt het dan misschien wat langer. In acht nemen van de regels en op elkaar letten 

is belangrijker. Ter nagedachtenis aan deze moeilijke periode heeft de gemeente in 

elke kern van Bernheze een herinneringsboom geplaatst. Voorafgaand aan de 

plaatsing is er tussen de gemeente en de Dorpsraad contact geweest over onder 

andere het bepalen van een geschikte locatie.  

In gesprek met de gemeente   

Voor het jaarlijks overleg met het College van B&W hebben we vanuit de Dorpsraad 

Vorstenbosch een lijst met te bespreken onderwerpen aangeleverd variërend van 

woningbehoefte in Vorstenbosch tot duurzaamheid en energietransitie. De 

onderwerpen die we bespreken met de gemeente komen voort uit de behoefte van 

de gemeente om meer inhoud te geven aan burgerparticipatie, en de behoefte van 

de Dorpsraad om op een meer gestructureerde manier met de gemeente te 

communiceren en samen te werken. De Dorpsraad heeft zich qua organisatie 

aangepast aan de beleidsterreinen die de gemeente hanteert. Vanuit die 

onderwerpen hebben we bepaald wat voor de kern Vorstenbosch concreet en 

belangrijk is. Deze onderwerpen zijn voor het overleg aan het College van B&W 

gecommuniceerd. 

 

Vorstenbosch sessies – Schets mee aan de toekomst 

Zodra de Covid-19 maatregelen dit toelaten gaan we een aantal onderwerpen in een 

viertal doelgroep sessies toetsen bij de inwoners van Vorstenbosch. Deze sessies 

hebben de werktitel "Vorstenbosch sessies – Schets mee aan de toekomst". Zodra er 

duidelijkheid is wanneer deze sessies kunnen plaatsvinden, zullen we u uiteraard 

informeren.  
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7. Infrastructuur 

 
In januari 2020 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. Deze prioriteiten worden 

gedurende het gehele jaar gemonitord en een aantal is inmiddels onder handen 

genomen:  

 Rietdijk: Aanbrengen van fietssuggestiestroken   
 Rietdijk: Zorgen voor veilig fietspad naast de drempels   
 Kruising Derptweg/Bedafseweg: Aanpak straatkolken   
 Heuvel: Markering fietspad richting het sportpark   
 Heuvel / Rietdijk: Haag verlagen   

 Derptweg – Lendersgat: Verkeersmaatregelen   

 

Daarnaast houden we goed contact met de gemeente over o.a. gaten in het asfalt, 

het vegen en borstelen van fietspaden en de veiligheid van de voetpaden. Ook het 

zorgen van goede verlichting op de wegen naar omliggende dorpen blijft een actueel 

thema. Tevens is het de wens van de Dorpsraad om tot een veilige fietsverbinding te 

komen vanuit de wijk Bergakkers III naar de jeugdgebouwen en de tennisclub aan de 

Tipweg. 

   

Herinrichting Kerkstraat  

De eerste informatie avond met de direct aanwonenden heeft inmiddels digitaal 

plaatsgevonden, nadat de oorspronkelijk vergadering begin oktober in MFA de Stuik 

helaas niet door kon gaan door de verscherpte corona maatregelen.  

 

Door de aanleg van de A50 is de verbindende functie van de Kerkstraat (en ook de 

Heuvel) voor het grootste gedeelte vervallen en is het de bedoeling dat de Kerkstraat 

meer de functie van een woonstraat krijgt. Tevens moet een hemelwater riool worden 

aangelegd. Er zijn 4 schetsontwerpen/profielen gepresenteerd en de globale 

planning is gedeeld, deze ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

 

 Schetsontwerpen/profielen in eerste informatie sessie: November 2020 

 Voorlopig ontwerp in tweede informatie sessie (iedereen in Vorstenbosch kan 

reageren): Januari 2021 

 Definitief ontwerp in derde informatie sessie: Maart 2021 

 Bestektekeningen: Mei 2021 

 Aanbesteding: Juli 2021 

 Uitvoering: September tot en met december 2021 

 

Als Dorpsraad zullen wij bij al deze fases aanwezig zijn, tevens zullen wij blijven 

herhalen bij de gemeente dat ook de herinrichting van de Heuvel zal moeten 

plaatsvinden, aangezien wij vinden dat de Kerkstraat/Heuvel integraal aangepakt 

moet worden.  
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8. Financieel jaarverslag 2019 
 

In 2020 heeft de kascommissie de boekhouding van 2019 gecontroleerd.  
 
Tegenover een bedrag van € 2.514,35 aan baten stond een bedrag van € 2.117,07 
aan lasten. De inkomsten bestonden vrijwel gehaal uit gemeentelijke subsidies. 
De kosten hebben voornamelijk betrekking gehad op vergader-, publicatie-, bank- en 
representatiekosten.  
 
De kascommissie heeft verklaard de boekhouding van de Stichting Dorpsraad 
Vorstenbosch over 2019 akkoord te hebben bevonden en bestond uit de heren Wim 
van Lith en Ignas van Dommelen. 
 
Na 2 jaar lid te zijn geweest van de kascommissie treedt Wim van Lith af en is er een 
plek vacant voor wederom 2 jaar. Mocht u interesse hebben om deze plek in te 
vullen, dan kunt u zich melden bij het secretariaat van de Dorpsraad.  
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9. Vergaderingen en verdeling taakvelden   
 

Vergaderingen  

In 2020 hebben er 10 reguliere Dorpsraadvergaderingen plaatsgevonden. Vanwege 

de maatregelen rondom covid-19 hebben een aantal vergaderingen virtueel 

plaatsgevonden, via Skype. Ondanks dat onze voorkeur uit gaat naar het 

organiseren van de vergaderingen in een ruimte van MFA De Stuik, is het virtueel 

vergaderingen ons goed bevallen en we zijn blij dat we hiermee toch ons overleg 

hebben kunnen voortzetten. De actuele vergaderdata zijn altijd terug te vinden op de 

website www.vorstenbosch-info.nl.  

Ook dit jaar hebben diverse delegaties van de Dorpsraad overleg gehad met de 

gemeente Bernheze op het gebied van woningbouw, infrastructuur, 

zorgvoorzieningen en het buitengebied. We staan in goed contact met de Vereniging 

Kleine Kernen Noord-Brabant, virtueel zijn we aanwezig geweest bij de Algemene 

Ledenvergadering op 6 oktober 2020. Ook is het contact met de politie en de BOA 

erg goed, indien nodig is er contact met wijkagent Mieke Bode of Rainier Donkers 

(BOA) over ontwikkelingen in het dorp.  

 

Met de gemeente Bernheze staan we in goed contact en hebben we dit jaar 

gezamenlijk gewerkt aan een overzichtelijke communicatiematrix. De gemeente is nu 

per taakveld op de hoogte wie er binnen de Dorpsraad verantwoordelijk is en de 

Dorpsraad heeft een overzicht wie binnen de gemeente voor welk onderwerp de 

verantwoordelijk ambtenaar of wethouder is. We hopen dat we door middel van deze 

communicatiematrix efficiënter kunnen werken en lopende zaken sneller worden 

opgevolgd. 

 

Verdeling taakvelden binnen de Dorpsraad  

Onderdeel Verantwoordelijke  

Wonen Ruud/Roel 

Toerisme en Recreatie Lindy/Mari 

Transitie Landbouw Leo/Marcel 

Omgevingswet Arjon/Marcel 

Sociaal Domein Jeanette/Mari 

Samenleving in beweging John 

Duurzaamheid/energietransitie Marcel/Jos 

Gemeente in uitvoering Sanne/Roel 

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

Bij aanvang van dit jaar bestond de Dorpsraad uit 9 leden. In februari heeft Roel van 

Groesen te kennen gegeven interesse hebben om aan te sluiten. Hier waren we erg 

blij mee, we vinden het namelijk belangrijk om te blijven zorgen voor een goede 

vertegenwoordiging van het dorp. In het najaar heeft Jos Brands contact met ons 

opgenomen en na een kennismaking is ook hij toegetreden tot de Dorpsraad.  

Hiermee staat aan het einde van 2020 het ledenaantal op 11 personen.  

De Dorpsraad houdt altijd haar 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.  


