
 

 

Notulen en actielijst DSVB  
 
Aanwezig: Wilbert van Lanen, Annemarie Creemers, Liesbeth Vriens, Johan Habraken, 
Dorine van Hout, Jannine Brugman, Harrie Gloudemans, Wilma van Grinsven.  
Afwezig: 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening Welkom weer aan iedereen.  

2. Mededelingen Natasja Kant heeft besloten zich terug te 

trekken uit deze werkgroep. Ze sluit aan 

bij Olleke Bolleke op het moment dat daar 

weer overleggen voor gepland worden.  

De Korhoen/BMRbode beslaat nu 3 

pagina’s in het Gemerts nieuwsblad. De 

mix artikelen en advertenties moet 50/50 

zijn. Artikelen kunnen we aanleveren via 

Siel.  

 

3. Notulen Geen opmerking over de notulen.   

4. Wonen Bij de gemeente ligt een document om de 

kaders te verruimen. De bewoners wilden  

graag een gesprek maar dat bleek niet 

mogelijk. Na een brief is besloten dat de 

projectontwikkelaar moet bouwen binnen 

de oude vastgestelde kaders. Wat betreft 

de infrastructuur is nog veel onduidelijk. 

De projectontwikkelaar is nu aan zet.  

 



 

 

5. Zorg Dorine en Wilma hebben een gesprek 

gehad met Theo van Hal over de 

oprichting van een zorgcooperatie. 

Conclusie: 

Veel taken die ondergebracht zijn bij de 

zorgcoöperatie Gemert worden in Bakel al 

vervuld door de dorpsondersteuners in 

samenwerking met de VOA’s en de Lev 

groep.  

Wat wel wenselijk kan zijn:  

Eén tot enkele mensen betrekken die 

“gepokt en gemazeld” zijn;  weet hebben 

van diverse officiële 

instanties/organisaties en goede 

communicatieve  vaardigheden bezitten 

om de overkoepelende functie te 

vervullen. Bij voorkeur mensen die al het 

vertrouwen van de gemeenschap hebben.  

Een vast inlooppunt (hier wordt al aan 

gewerkt door…?)met eventueel een 

spreekuur?  

Besloten wordt dat het oprichten van een 

zorgcooperatie op dit moment geen 

meerwaarde heeft voor Bakel. Wellicht op 

een later tijdstip.  

 

6. Avond over 
autisme 

Jannine is bezig met de organisatie van 

een informatieavond over autisme. Ze is 

naar een toneelspel/avond geweest met de 

titel: ik zie, ik zie wat jij niet ziet.... 

Ze gaat contact opnemen met Els Maas en 

de LEVgroep benaderen i.v.m. hulp bij 

het organiseren van deze avond. Ze houdt 

ons op de hoogte.  

 

7. Dorpsvisie Open informatieavond 25 oktober om 

20:30 uur. Er zal een presentatie gehouden 

worden zoals in het gemeentehuis.  

 

8. Rondvraag Dorine heeft informatie verzameld over 

een repaircafe. Dit als invulling voor 

Olleke Bolleke. We sturen de informatie 

door naar Sylvia.  

 

9. Sluiting Volgende vergadering 17 november 19:30 

uur.  

 

 
 


