
 

 

Notulen en actielijst DSVB  
 
Aanwezig: Johan, Dorine, Annemarie, Liesbeth, Natasja, Jannine 
Afwezig: Wilbert, Harrie 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen De notulen van de laatste vergadering zijn 

per ongeluk verloren gegaan.  

 

3. Notulen Daarom geen opmerkingen over de 

notulen.  

 

4. Geitenhouderij Er worden vragen gesteld over de plannen 

om een geitenhouderij te beginnen aan het 

Muizenhol. Of en hoe De Stem van Bakel 

hierin iets zou kunnen betekenen zou 

besproken moeten worden en opgenomen 

worden in onze visie op wat wenselijk en 

haalbaar zou zijn voor het buitengebied 

van Bakel.  

 

5. Presentatie 
woonbehoefteonder-
zoek.  

Wilbert en Johan hebben de uitslag van 

het woonbehoefteonderzoek gepresenteerd 

tijdens het wekelijks persmoment van de 

gemeente. Elke partij die belangstelling 

heeft kan verder zelf kijken hoe waardevol 

de uitslag van dit onderzoek is voor hun 

doelgroep. De uitslag wordt verwerkt in 

het visiedocument. Op dit moment zijn er 

enkele particulieren die iniatieven 

ontplooien om woningen te realiseren.  

 



 

 

6. Zorg cooperatie  Op dit moment hebben we nog geen 

mensen die we zouden kunnen vragen 

zich in  te zetten voor het oprichten van de 

zorgcooperatie in Bakel. Wellicht kunnen 

we de bekendheid en vindbaarheid van de 

dorpsondersteuners nog meer verbeteren. 

Zij krijgen nu de vragen binnen en veel 

wordt binnen hun netwerk opgelost. 

Grotere bekendheid zorgt ervoor dat er 

nog meer mensen geholpen zouden 

kunnen worden. Wilma stuurt hiervoor 

een flyer rond die ze zelf gemaakt hebben. 

Daarop staat waarvoor mensen hen 

kunnen benaderen. Volgende keer kijken 

we samen hoe we deze kunnen verbeteren. 

Bij de oprichting van een zorgcooperatie 

kan de winst wellicht gehaald worden uit 

de samenwerking met het bestuur van de 

ZCG en de afspraken die zij maken met 

zorgorganisaties.  

  

Wilma stuurt de flyer rond.  

7. Dorpsvisie Er is een dorpsvisie gemaakt met alle 

onderwerpen waarmee we aan de slag zijn 

gegaan. Wilma mailt deze rond en voor 

volgende keer staat die op de agenda.  

Dorpsvisie rondmailen. 

8. ..   

9. Rondvraag Bij Joris is een mail binnen gekomen over 

een inwoner die graag een 

voedselbank/kringloopwinkel wil 

beginnen.  

  

De belangrijkste uitkomst van de 

burgertop op 4 juni is voor Bakel de 

bereikbaarheid vanuit Gemert. Om 

hiermee aan de slag te gaan is al een 

vervolgafspraak gemaakt door enkele 

deelnemers.  

Wilma neemt contact met hem 

op. 

10. Sluiting Volgende vergadering donderdag 14 juli 

van 20:00 tot 21:00 uur.   

 

 
 


