
Notulen en actielijst DSVB Ondernemen 1 oktober!!
Aanwezig: Johan Habraken (voorzitter), Wim Kuijpers, Ilona Monster, Siel Peijs, Jan van 
Ganzewinkel!
Afwezig: Michiel van Hoof, Huub van Hout, Joris van Loon!!
Agendapunt Besproken Actie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom.

2. Mededelingen! Geen

3. Notulen, 
actielijsten en 
ingekomen stukken

1. Jan: KVK heeft geen maillijsten 
beschikbaar.!

2. Jan: Wat doen we met externe 
communicatie ten aanzien van enquete?!

3. Wim: Wat doen we met ondernemers die 
in Bakel wonen maar hun onderneming 
buiten Bakel hebben? Worden zij ook 
uitgenodigd voor de enquete?

Ad 1. Lijst is min of meer 
handmatig samengesteld. Lijkt 
behoorlijk compleet.!
Ad 2. Siel zorgt voor berichten in 
de media.!
Ad 3. Die zullen, voor zover 
bekend, meegenomen worden. 
Eventueel met papieren versie.

4. Zorgboog-terrein Het is onduidelijk wat De Zorgboog voor 
plannen heeft met het landgoed. Ook de 
opgevraagde informatie geeft geen eenduidig 
beeld. Gepoogd wordt om een afspraak te 
maken

Siel neemt contact op.

5. Ltgen Best 
Kazerne

Johan en Jan zijn op bezoek geweest. Dit 
leverde een positief gesprek op. De 
belangrijkste punten:!
1. 200 tot 250 medewerkers op de basis 

(inwonend); 75% jongeren (18-25 jaar).!
2. Met name technisch geschoold MBO 3 en 

4 en het kaderpersoneel HBO niveau.!
3. Mogelijkheden bij uitstroom vwb. 

omscholing en stageplekken.!
4. Info-boekje op basis. Bakelse 

verenigingen en activiteiten kunnen hierin 
kenbaar gemaakt worden. (ledenwerving).!

5. December 2015 t/m maart 2016 nog 
diverse reorganisaties in het vooruitzicht!

Afgesproken is om als er aanleiding voor is 
met elkaar contact op te nemen.

Kolonel Gielen eventueel 
uitnodigen voor een bijeenkomst 
van DSVB / OVB / OCB.

6. GEA GEA is belangrijke werkgever binnen Bakel. 
Heeft economisch ook veel potentie als 
onderdeel van Brainport-oost en Foodvalley.

7. IGP IGP gaat de laatste fase in. Onduidelijk is 
vooralsnog wat de toekomstvisie van De 
Golfbaan is na recente wisselingen in 
management.!
Gebied heeft veel potentie, wordt echter nog 
lang niet voldoende uitgenut.

Niks concreets. Wel vinger aan de 
pols houden.



!

8. Rabobank DB van DSVB heeft gesprek gehad met 
Rabobank. Er is budget voor projecten die de 
leefbaarheid binnen Bakel bevorderen. DSVB 
kan ingediende projecten beoordelen en 
aanvragen doorsturen.

DB zorgt dat Info op website 
DSVB gezet wordt.

9. Enquete 1. De enquete is nagenoeg compleet en 
wordt in week 41 verstuurd.!

2. Aankondiging in media, met oproep aan 
ondernemers om de enquete in te vullen.!

3. Papieren versie voor ondernemers die 
digitaal niet bereikt kunnen worden.

Ad 1. Inge draagt hier zorg voor.!
Ad 2. Siel. Is inmiddels verstuurd.!
Ad 3. Ieder in eigen netwerk 
kijken.

10. Keukentafel-
gesprekken

Ilona heeft een lijst opgesteld met 
interessante ondernemingen. Die lijst wordt 
besproken en compleet gemaakt.!
Afspraak is dat alle werkgroepleden een 
keuze maken en in tweetal de geselecteerde 
bedrijven bezoeken.

Ilona past lijst aan en stuurt deze 
rond. Is inmiddels gebeurd.!
Werkgroepleden geven aan met 
welke bedrijven zij het gesprek 
aangaan.

11. Rondetafel 11/11 Er moet actie ondernomen worden:!
-   Locatie!
- Gespreksleider!
- Genodigden!
- Catering

Op volgende vergadering 
concreet maken.

12. Rondvraag Op 5 oktober heeft DB van DSVB een 
afspraak met wethouder Hoppezak en Ido 
Cranen.

13. Sluiting Volgende vergadering 15 oktober 19.30 uur.


