
 

 

Notulen en actielijst DSVB 11 mei 2016 
 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof,  , 
Ilona Monster 
Afwezig:  Wim Kuijpers, Huub van Hout 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen Johan:  

-Weekblad “de Korhoen” stopt. DSVB 

heeft nog overleg over evt 

overname/doorstart in samenwerking met 

DSVB/Bakel Leeft.  

-In Elsendorp loopt  een proef vanuit de 

provincie  mbt invulling buitengebied. 

Verdere informatie hierover volgt. 

-Onderzoek zonnepanelen bij “de Zut”: 

informatie volgt. 

-woonbehoefteonderzoek wordt 18 mei 

gepresenteerd tijdens bijeenkomst “De 

Peel maakt het in Brainpoort”, Deze 

bijeenkomst vindt plaats op Nederheide en 

is georganiseerd oa door de gemeente. 

 

3. Notulen 23-03-16 - standpunt DSVB mbt lange omleiding 

Bakel? Niet duidelijk of standpunt is of 

wordt ingenomen.  

-Bewegwijzering industrieterrein? Er is  

nog geen contact met Jolanda v Rooij  

geweest.  

-Glasvezel: mogelijkheden zijn nu 

duidelijk. In sept volgt  een nieuw 

(mogelijk goedkoper)  initiatief vanuit de 

gemeente + bedrijfsleven. 

-Kazerne/ banenpool:  Johan heeft contact 

gehad met de “commandant 

personeelsdienst”. Het blijkt dat  

personele bezetting vanuit een centraal 

punt in Utrecht  geregeld wordt voor 

defensie.  

In 2017 bestaat de militaire basis 100 jaar. 

Er zullden dan festiviteiten zijn. Dit biedt 

mogelijkheden voor het verenigingsleven.  

Johan vraagt dit na bij bestuur 

 

 

Michiel neemt contact op. 

 

 

 

 

 

 

Johan neemt opnieuw contact 

op met de “commandant 

personeelsdienst” ivm 

mogelijkheden banenpool 

technisch personeel 

 

Jan van Ganzewinkel zal 

enkele verenigingen 

informeren. 

4. Natuurlijk Bakel + 
budgettering 

Het is nodig nu concrete plannen te 

presenteren met 

contactpersonen/projectleiders en 

budgettering.  Draagvlak bij alle 

betrokkenen krijgen. Zie verder 

agendapunt 6. 

 

5. Living Lab Zie agendapunt 6.  



 

 

6. Visie DSVB Living Lab is volgens ons idee de kapstok 

waar de visie van DSVB aan opgehangen 

zou moeten worden.  Bakel als één groot 

experimenteergebied op 

onderzoeksgebied/techniek/zorg/…. 

(Definitie Living Lab: een innovatief 

samenwerkingsplatform dat gericht is op 

maatschappelijke waardecreatie.)  

Alle werkgroepen  van DSVB zouden 

hierop kunnen inhaken.  

Michiel verzorgt nadere 

uitwerking Living 

Lab/Natuurlijk Bakel, stuurt dit 

rond en een ieder vult aan waar 

nodig. (uiterlijk 15 mei) 

7. Rondvraag Door Johan en Jan zijn enkele mensen 

benaderd inhet kader van Living Lab  

dit was voornamelijk op zorg 

georiënteerd. Living Lab moet echter veel 

breeder gezien worden. Wachten de  

reactive van de benaderde  personen nog 

af. 

 

8. Sluiting Volgende vergadering: woensdag 15 juni: 

19:00 uur.  

 

 
 


