stichting

orpsraad Netersel
Datum: 28 januari 2019
Locatie: De Poel, Netersel
Aanwezig namens de dorpsraad:
Dhr. K. van der Heijden (voorzitter)
Mevr. M. Hems
Dhr. J. Koning
Dhr. E. van Weert (secretaris)
Mevr. J. Markestijn
Dhr. H. Looijmans (nieuw lid)
Mevr. B. van der Hulst (nieuw lid)
Aanwezig namens de gemeente:
Dhr. D. Jansen
Dhr. F. D’Haens
Mevr. M. van Leeuwen
Als toehoorder:
Burgemeester Dhr. R. Bosma
Afwezig:
Dhr. W. van der Linden
Mevr. J. Veraa
Notulist: Mevr. L. van der Heijden
I.
Opening
Omstreeks 20.15 opent de voorzitter de vergadering, hij heet allen van harte welkom. De voorzitter heeft
afmeldingen ontvangen van Mevr. J. Veraa en Dhr. W. van der Linden.
De twee nieuwe leden van de dorpsraad worden in het bijzonder welkom geheten, zij zullen zich later op de
avond nog voorstellen.
Daarnaast wordt onze nieuwe burgemeester in het bijzonder welkom geheten. Hij komt in de toekomst in
Netersel te wonen (Plan Hoeve) met zijn gezin.
II.
Verslag vorige vergadering (10 december 2018)
De voorzitter heeft de volgende opmerkingen;
Gedurende de vorige vergadering was ook Dhr. J. Meijs aanwezig.
Daarnaast was ook Dhr. D. Jansen aanwezig (hij stond bij aanwezig én afwezig).
a. Verspreiding notulen
De notulen staan nu enkel op de website vanaf de gemeente. We willen ze voortaan ook op de
website van de Poel plaatsen en meesturen met de dorpskrant, op die manier kunnen meer
bewoners de notulen inzien.
III.
Initiatief Project Carolus Simplexplein 3
Voorafgaand aan de vergadering heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden m.b.t. mogelijkheden voor
seniorenwoningen aan het Carolus Simplexplein 3, er waren veel inwoners bij aanwezig.
Vanuit de gemeente wil men graag meewerken aan het plan. Dhr. H. Michiels gaat nu de behoefte in kaart
brengen en vanuit de behoefte gaat men verder met het uitstippelen van het plan en de planning.
IV.
Voortgang projectgroep verkeer
Dhr. F. Smulders geeft een toelichting vanuit de werkgroep.
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Ze hebben enkele gesprekken gehad met de gemeente m.b.t. de trillingen in het wegdek van de Hoeve.
Er liggen inmiddels een aantal ideeën op tafel.
Vervanging van het wegdek is pas mogelijk over langere termijn, daarom moet er voor nu naar andere
mogelijkheden worden gekeken;
1. Andere betonklinkers;
2. Zijstraat (polderdijk);
3. Plaats waar de fietsers de weg op moeten is slecht aangegeven;
4. 2 nieuwe wegen bij de nieuwe straten;
5. “Punaises” in plaats van drempels
Doordat Hems vertrokken is, is er nu wel minder sprake van groot verkeer.
De verkeersgroep zou graag een eenduidig wegdek zien in Netersel, dit zou echter een meerjarenplan
betreffen. Daarom is het wellicht slim als we nadenken m.b.t. een toekomstvisie.
De dorpsraad wacht nog op een reactie vanuit de gemeente m.b.t. het ongeluk op de Muilen in december ‘18.
Vanuit de aanwezigen heeft iemand de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn om het voetpad door trekken. De
dorpsraad zal daar nog op terugkomen.
Bij vrijwel alle invalswegen wordt er te hard gereden (gemeten snelheid was gem. 40 km/uur, maar toen was
de snelste 15% eruit gehaald).
Er is een oproep geweest voor nieuwe kandidaten voor de verkeerscommissie. Dhr. M. Delien heeft de
commissie verlaten.
Tot op heden heeft er nog niemand gereageerd. Dhr. M. Delien wordt bedankt voor zijn inbreng van de
afgelopen jaren, deze was altijd zeer waardevol.
V.
Terugkoppeling werkgroep Afvalproef (vanuit gemeente)
Dhr. F. ‘D Haens geeft een toelichting.
Gedurende de vorige vergadering heeft Dhr. J. Schilders van de gemeente een toelichting gegeven.
Er werd toen aangegeven dat de tariefzak nog maar ééns per vier weken wordt opgehaald.
Binnenkort wordt er een nieuwe afvalkalender uitgedeeld, deze zal iedereen ontvangen.
Vanaf het voorjaar wordt ook de mogelijkheid gegeven voor een spullendoos; men kan dan op bepaalde
tijdstippen restafval brengen dat niet met het reguliere afval mee kan (er geldt een maximum hoeveelheid).
De samenstelling van PMD wordt altijd gecontroleerd. In de gemeente Bladel scoort men vaak bijzonder goed
ten opzichte van andere gemeenten.
De vorige maand is er asbest gedumpt in Netersel. Dit is nog steeds niet opgeruimd.
Er zijn twee manieren waarop wordt gecommuniceerd; Afvalapp en kalender. Deze zijn niet gelijk aan elkaar,
misschien kan men daar eens naar kijken.
VI.
Asbestproject kleine daken
Vanuit de Gemeente wordt een toelichting gegeven door F. ‘D Haens.
Men is een inventarisatie aan het doen; Aan de hand van luchtfoto’s en gebouwen die zijn geplaatst voor 1994.
Bewoners met een dergelijk pand worden benaderd voor deelname aan het project.
Men kan zich vervolgens aanmelden; zodra je jezelf het aangemeld krijg je nadere instructies m.b.t. het
deelnemen aan het project.
Men hoopt het project af te ronden in het voorjaar van 2019.
VII.
Agenda 800 jaar Netersel
Mevr. C. Sneijder geeft een toelichting.
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Alle bewoners hebben een brief in de bus ontvangen m.b.t. het jubileum.
Er is een commissie opgericht die inmiddels een programma heeft samengesteld.
Er wordt een afbeelding getoond van de oorkonde uit juni 1219; Het eerste bewijs van het woord “Netersel”.
Men probeert de oorkonde tijdens het jubileumfeest naar Netersel te halen.
Programma;
6 januari: Start jubileumjaar
17 februari: Geschiedenis: Kerk en Hoeve
14 april: Geschiedenis: Straat- en akkernamen
26 mei: Excursie resten oude kerk (gaat niet door)
21 juni: Officiële start feestweekend
22 juni: Zeepkistenrace, escaperoom en feest
23 juni: KD-rit en kien en BYO dorpsbuffet
22 september: Traditie en gebruiken (precies 75 jaar geleden is Netersel dan bevrijd in de oorlog)
29 december: Afsluiting jubileumjaar
Alles is gratis en toegankelijk voor iedereen.
Er is een vlag ontworpen, deze is gehesen op 6 januari.
Bewoners kunnen kleine varianten bestellen voor op de gevel. De prijs is 17,50 euro (tenzij we er 200 bestellen,
dan wordt de prijs 15 euro).
Voor 17 februari kun je bestellen, dan heb je de vlag voor 14 april in je bezit.
Men probeert het logo (dat speciaal ontworpen is voor het 800 jarig bestaan) op zoveel mogelijk plaatsen terug
te laten komen, bijv. ook school en verenigingen.
Meer informatie rondom het 800 jarig bestaan volgt nog.
VIII.
Evaluatie verspreiding dorpskrant
Sinds een half jaar wordt de dorpskrant digitaal verspreid. Men vroeg zich af of er een evaluatie heeft
plaatsgevonden.
Mevr. W. Vissers geeft aan dat men met de verenigingen een evaluatie heeft gehad. Toen is er besloten dat
men het voorlopig wil laten zoals het zo is. Het aantal aanmeldingen om de krant digitaal te ontvangen stijgt.
Daarnaast stijgt ook het aantal papieren krantjes dat wordt opgehaald.
De KVO gaat echter haar berichten ook plaatsen in de PC55, zij merken het dat berichten anders worden
gemist.
De voorzitter zal er over een half jaar wederom op terug te komen om te kijken wat de ervaringen dan zijn.
IX.

Mededelingen
a.

Aantal inwoners per 1-1-2019: 966

b. Waarom 2 straatnamen plan Hems
Dhr. F. ‘D Haens geeft aan dat er gekozen is voor twee straatnamen omdat het in een verre
toekomst misschien mogelijk is dat één van beide straten wordt doorgetrokken. In dat geval
ontstaat er dan gaan verwarring.
c.

Standplaatsenbeleid gemeente Bladel
Er is voor Netersel niets verandert m.b.t. het standplaatsenbeleid.
Per week mogen er twee standplaatsen worden ingenomen, maar daar wordt op dit moment geen
gebruikt van gemaakt (er moet dan wel vergunning voor worden aangevraagd).

d. Electrische laadpunten: Openbaarladen.nl
Men heeft de vraag gesteld of er in Netersel ergens elektrische laadpunten kunnen komen.
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(Gericht op toerisme, particulieren moeten deze zelf aanschaffen)
In de Smis staat een laadpaal; misschien moet men dit ergens kenbaar maken/aangeven in het dorp
zelf.
X.
Rondvraag
Er is niemand die gebruik wil maken van de rondvraag.
XI.
Bezetting Dorpsraad (Verkiezingen niet noodzakelijk)
Twee jaar geleden is er een privaatrechtelijke dorpsraad opgericht, toen is vastgesteld dat er om de twee jaar
leden kunnen toe- en aftreden. Mevr. M. Hems heeft aangegeven dat ze wil uittreden.
Mia wordt bedankt voor haar inzet van de afgelopen 9 jaar, ze ontvangt een bos bloemen.
Er zijn twee kandidaten die vanaf nu toetreden, zij stellen zich in het kort voor;
Birgitta van der Hulst
Birgitta is vorig jaar in Netersel komen wonen. Ze werkt in de gemeente Reusel- de Mierden als loketconsulent.
Ze komt oorspronkelijk van ver boven de rivieren en gaat haar best doen om zo goed mogelijk te bemiddelen
tussen het dorp en de gemeente.
Henk Rooijmans
Henk woont sinds enkele jaren in de Smis. Henk is gepensioneerd en wil zich daarom met name richten op de
belangen van oudere bewoners in het dorp.
Verder zijn geen bewoners geweest die zich hebben aangemeld voor de dorpsraad. Henk en Birgitta zijn
daarom automatisch toegetreden tot de dorpsraad.
XII.
Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering omstreeks 21.30 uur. Hij hoopt
allen terug te zien tijdens de volgende vergadering in maart.
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