
 

 

Notulen en actielijst DSVB  09 november 2016 
 
Aanwezig: Jan van Ganzewinkel, Johan Habraken, Hans van den Heuvel, Michiel van Hoof, Huub van 
Hout, Wim Kuijpers ,Ilona Monster 
 
Afwezig: Floor Swinkels 
Bezoekers: : Bernadette van Kempen, Ria Willemsen 
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening   

2. Mededelingen -Bijeenkomst 08/11 met Ido Cranen : 
dorpsvisie is goed ontvangen. Er zijn 
momenteel nog geen toezeggingen m.b.t. het 
budget. Dorpsvisie wordt overgedragen aan  
Miranda de Ruiter  en Janine Rechters. 
22/11 volgt gesprek met het college om het 
een en ander toe te lichten + ter voorbereiding 
van het budget. Streven is budget voor 2017. 

 

3. Notulen 
12-10-16 

vastgesteld  

4. Verslag 
presentatie 
dorpsvisie 25-10-
2016, wat nemen we 
mee vanuit 
ondernemen voor 
bijeenkomst DSVB-
bestuur met college 
B&W  GB 22-11-
2016. 

Zie mededelingen  

5.Beleidsdocumenten
, mail Michiel van 
Hoof; hoe / wat mee 
te doen 

Bidboek de Peel (“de Peel maakt het in 
Brainpoort”), is inspiratiedocument voor 
Zorgboogterrein (pilotfunctie voor 
Zorgboogterrein?) Michiel heeft naar 
aanleiding hiervan een document geschreven 
en de gemeente aangeboden. Michiel zal 
22/11 bij het gesprek met het college 
aanwezig zijn.  

Documenten worden via we-
transfer doorgestuurd.  

6. Speerpunt 
Landgoed / Bospark.. 

Fase1: conclusie geen 
woningbouw./projectontwikelaar is afgesloten. 
Volgende fase: wat wordt de toekomst van 
zorgboogterrein  besluitvorming  
waarschijnlijk volgend jaar. Er volgen nu 
gesprekken met mensen van Brainpoort, 
provincie, gemeente, DSVB, ….om 
mogelijkheden af te stemmen /besluitvorming 
te activeren. 

 



 

 

7. speerpunt 
buitengebied 

Globale inventarisatie van agrarische 
ondernemers in het buitengebied heeft 
plaatsgevonden. Rol van DSVB wordt 
bepaald wat kan DSVB betekenen voor 
ondernemers in het buitengebied?  

 

8. Speerpunt 
integrale visie 
kerngebied Bakel. 

Ondernemersfonds is vertrekpunt. Voorstel 
van de gemeente is dit te regelen voor heel 
Gemert-Bakel. Er is aangeraden contact op te 
nemen met andere ondernersfondsen in de 
regio. Gemeente gaat dit niet faciliteren.  
Inventarisatie is gemaakt van alle bedrijven in 
kerngebied + bestemming over aantal Jaren. 
Dorpsmakelaar zou verkennende gesprekken 
over bestemmingen kunnen voeren. 
Profielschets dorpsmakelaar opstellen? 

 

9. Rondvraag -  

10. Sluiting Volgende vergadering 30 september 18:30 
uur 

 

 
 


