
 

Notulen 18 februari 2016 Het Parochiehuis 

Aanvang 19:30 uur tot 20:30 uur 

Aanwezig: Linda de Koning, Hanneke Maas, Madita Ferreir, Sjef Klumpers, Joke Verberkt, Janine, 

Johan Habraken, Joris van Loon, Sandy van Grootel, Peter Goossens. 

Afgemeld: Hans Goossens – Rik Curfs – Ad Rijnen 

 

1. Opening 

Theo Opende de vergadering en heette eenieder van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

Toevoegen aan de agenda Gemertseweg punt 8 

 

Verplaatsen van de dinsdagavond naar de donderdagavond; reden is heel simpel, de vz is dan 

niet aanwezig op dinsdag, op donderdag meestal wel. Er wordt rekening gehouden met 

andere activiteiten, daarom vanaf 19:30 tot uiterlijk 20:30 uur. 

Eerst volgende bijeenkomst: donderdag 17 maart 2016 aanvang 19:30 uur Het Parochiehuis. 

 

Er komt een evaluatie met de gemeente aangaande Carnavalsmaandag, de activiteit met de 

Wagens met jeugd en jongeren; er ontstond een discussie wat wel en niet zou moet worden 

toegestaan. Je hoort ook verschillende geluiden uit het dorp. Er is vanuit de gemeente een 

vergunning afgegeven voor dit evenement. Er waren mensen aanwezig die de geluiddecibel 

continue hebben gemeten. Als er op/aanmerkingen zijn dient men dit eerst met de 

organisatie te bespreken. Komt men er niet uit dan kan men aankloppen bij  DSVB. Deze 

gaan dan bekijken hoe men weer in gesprek kan komen. Verder wacht de DSVB de evaluatie 

van de gemeente af. Actiepunt Theo 

 

De telefooncel aan de Dorpsstraat, wat voor functie heeft deze nog? Er is navraag gedaan bij 

de KPN, die vertelde dat het geen enig functie meer heeft in een dorp. Theo neemt dit mee 

naar de gemeente. Wordt vervolgd. Actiepunt Theo 

 

Er schijnen drie jongens  kinderen te bedreigen vanaf de Kanthoeve tot aan school. Dit is 

door gegeven aan de school, deze zouden het weer door melden. Neem ook even contact op 

met Ad Rijnen hierover. Dit gaat men ook doen. 

 

3. Verslag vorige bijeenkomst 

Geen op/aanmerkingen op het vorig verslag met dank aan de notulist 

 

 

 



4. Hendrikstraat 

Er is een gesprek geweest met Ad Rijnen, over het te hard rijden in de staart. Voorstel van 

DSVB is om een avond te organiseren in samenwerking met de buurtbrigadier om te kijken 

wat is nu te hard rijden, of is het verkeerd inschatten. Theo neemt contact op met Ad om een 

afspraak te plannen met de buurt voor een proef avond met de lasergun! Aktie Theo 

 

 

5. Auerschootseweg/Jumbo 

Er komen langzamerhand meer klachten binnen over de verkeersveiligheid rondom de 

nieuwe Jumbo, Aanwezigen gaven aan dat men persoonlijk bijna van hun sokken werden 

gereden door klanten van de jumbo. Het moet niet gekker gaan worden. Het is niet meer de 

vraag, zal er een ongeluk gaan gebeuren, maar meer de vraag wanneer gaat het gebeuren. 

Ideeën werden gespuid over bijv. verkeersremmers zoals een zebrapad, het verplaatsen van 

de winkelwagenafdak aan de zijkant van de Jumbo. Kunnen de twee glasbakken niet elders 

worden geplaatst zodat met het overzicht van verkeer (voetgangers e.d ook) duidelijk 

zichtbaar zijn. Voorstel werd gedaan om dit mee te nemen naar de gemeente. Aktie Theo. 

 

6. Hooge braak 

Er is door de buurt een buurtavond georganiseerd waar Anita Relou, gemeenteraadslid en 

Theo voor uitgenodigd waren. Daar heeft de buurt gesproken over parkeer problemen met 

auto’s. In samenspraak met Anita en Theo heeft de buurt een handtekeninglijst opgehaald 

met een plan en foto’s  over de straat. Anita en Theo hebben vrijdag 19 februari 2016 overleg 

met de wethouder hierover. Dit is een voorbereidingsgesprek om daarna een afspraak te 

maken met de buurt. 

Wordt vervolgd. Aktie Theo 

 

7. Gemertseweg 

Bewoners van de straat maken zich enorme zorgen over de snelheden die worden behaald 

op de Gemertseweg. Vooral  in de spits momenten houden vooral moeders hun hart vast als 

de kroost op de fiets naar school gaan. Sterker er zijn aanwijzingen dat er vrachtauto’s 

gebruik maken van deze weg als sluiproute want men wil geen paar minuten omrijden 

volgens de route rondom Bakel. Men zal dit ook meenemen naar het overleg met de 

gemeente en kijken of we een dergelijk buurtavond misschien kunnen organiseren met de 

betreffende ambtenaren en wethouder erbij! Actie Theo. 

 

8. Buurt App 

Nog geen bijzondere mededelingen hierover bekend. 

 

9. Rondvraag 

Kan de pad tussen GEA en hondenloslaatterrein langs sporthal De Beek worden aangepakt. 

Dit is nu regelmatig éé grote rode modderpoel. Via buitenbeter app aangeven bij de 

gemeente; Aktie Sjef. 

 

10. Sluiting. 

Theo sloot de vergadering om 20:35 uur met dank aan eenieder voor hun inbreng. 

 

Eerst volgende bijeenkomst: donderdag 17 maart 2016 aanvang 19:30 uur Het 

Parochiehuis. 


