
 

CONCEPT  

VERSLAG BIJEENKOMST COLLEGE EN STICHTING ACTIEF BURGERSCHAP  

HEESWIJK-DINTHER 5 JULI 2017. 

 

Aanwezig:  Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther  

De heer P. Verkuijlen 

De heer J. van den Broek 

De heer J. van Hemmen 

De heer A. Verhaak 

Gemeente Bernheze 

Burgemeester M. Moorman  

Wethouder P. van Boekel 

Wethouder J. Glastra van Loon 

Wethouder R. van Moorselaar 

Wethouder R. Wijdeven 

Mevr. M. van Kemenade (verslag) 

 

1. Opening en mededelingen 
Het bestuur van Stichting Actief Burgerschap heeft in maart afscheid genomen van de heer 
Arts als voorzitter. Het college dankt hem hartelijk voor zijn inzet en zal een kleine attentie 
bij hem laten bezorgen.  
De heer Verkuijlen zal tijdelijk de rol van waarnemend voorzitter invullen.  
De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van 18 april 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Evaluatie 

De heer Verkuijlen legt uit dat Stichting Actief Burgerschap geen klassieke dorpsraad is. 

Zij zijn aanjagers van ontwikkelingen in hun kern en hebben meer een faciliterende rol. Zij 

willen bevorderen dat inwoners actief deelnemen aan werkgroepen. Ze zoeken mensen die 

aan de slag gaan met initiatieven. Over het algemeen gaat dit goed. Elk bestuurslid is ver-

bonden aan een of meerdere werkgroepen. Deze manier van werken vraagt ook wat van de 

overheid. Stichting Actief Burgerschap geeft aan dat ze hierover in veel opzichten tevreden 

zijn. De  contacten met bestuursleden zijn goed. De ervaringen met de ambtelijke organisa-

tie zijn wisselend. Stichting Actief Burgerschap geeft aan dat er nog wat te winnen is op het 

gebied van actief meedenken en flexibiliteit, samen benutten van kansen en zoeken naar op-

timale oplossingen van problemen, ook als dat niet precies past in de gemeentelijke stan-

daardprocedures. Wethouder Van Boekel vraagt aan te geven wat ze precies verwachten 

van de samenwerking met de gemeente. Stichting Actief Burgerschap wil in samenspraak 

met de gemeente kijken wat er allemaal speelt in het dorp. 

Ze willen graag een aanspreekpunt per onderwerp. Niet zo zeer voor de inhoud maar  

meer een sparringpartner waarmee ze het proces en de rolverdeling kunnen bespreken.  

De heer Verhaak geeft aan dat ze graag een meer actieve rol van de inwoners willen stimu-

leren.  Wethouder van Moorselaar geeft aan dat het voor sommige onderwerpen moelijker is 

om actieve inwoners te vinden. Het is goed om samen na te denken hoe we komen tot co-

creatie. Ook worden er enkele voorbeelden genoemd waar het goed gaat zoals partnerover-

leg, sociaal domein, Rodenburg en herinrichting centrum. 

 

Burgemeester Moorman geeft aan dat ze de suggestie van een aanspreekpunt per onder-

werp over proces en de rolverdeling zal bespreken. Burgemeester Moorman vertelt dat we in 



 

de organisatie ook aan het nadenken zijn over de ontwikkelingen die we zien in de maat-

schappij t.a.v. participatie en zelfredzaamheid. Het vraagstuk van binnen naar buiten heeft 

veel aandacht. Ook de raad is bezig met een werkgroep om te bezien welke invloed de 

maatschappelijke ontwikkelingen hebben op de rolinvulling van de raad.  

 

4. Motie burgerparticipatie 

In de commissie Bestuur en Strategie is het evaluatie rapport Burgerparticipatie besproken 

en de motie die de raad heeft ingediend over burgerparticipatie. 

De evaluatie burgerparticipatie heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd die de raad 

heeft overgenomen zoals; het structureel borgen van burgerparticipatie, het zoeken naar 

nieuwe creatievere vormen van burgerparticipatie en het vaker evalueren van burgerpartici-

patie trajecten. De raad heeft in haar motie de suggestie gedaan om per kern een account-

manager te benoemen. Deze suggestie is door het college niet overgenomen omdat zij 

geen signalen hebben dat hieraan behoefte zou zijn. De dorpsraden van Nistelrode en 

Vorstenbosch en de Kerncommissie Loosbroek hebben aangegeven dat de lijnen nu kort 

zijn en zij geen behoefte hebben aan een tussenpersoon. 

 

Er worden wat ideeën uitgewisseld over nieuwe vormen van participatie zoals interactieve 

website, communiceren via Face-book. Van belang is om ook jonge mensen te bereiken. 

 

5. Thema’s van het dorpsakkoord 

Rodenburg 

Stichting actief burgerschap geeft aan dat project Rodenburg goed op gang is. 

De speciale doelstelling om jongeren betaalbaar te laten wonen, loopt goed. 

Zowel bestuurlijk als ambtelijk is dit een nieuwe aanpak. Stichting actief burgerschap geeft 

aan dat zij constateren dat de houding van de laatste maanden (het vervallen in de oude 

dwingende rol) niet past in dit proces en wil graag bespreken hoe dit kan worden  verbeterd.  

Stichting actief burgerschap vraagt alvast de plannen te toetsen vooruitlopend op de vast-

stelling van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de exploitatieovereenkomst en 

de afwikkelingen van de  verkoopovereenkomsten. 

Wethouder Van Boekel geeft aan dat dat geen probleem is. De Domeinmanager heeft toe-

gezegd dat de plannen alvast kunnen worden getoetst aan het huidige bestemmingsplan. 

In de brief aan de inwoners zal dan wel duidelijk worden aangegeven dat alle consequen-

ties hiervan voor eigen risico zijn. De bouwkavels  worden uitgegeven als het bestem-

mingsplan is vastgesteld. Het bouwrijp maken van het gebied gaat wel gewoon door. Alle 

activiteiten die kunnen plaatsvinden voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is worden 

in gang gezet om de voortgang optimaal te faciliteren.  

Er zijn nog een drietal zienswijzen aan de orde. In oktober is de zitting van de Raad van 

State. Wel moet men er rekening mee houden dat na het verlenen van een bouwvergun-

ning er nog een zienswijze termijn van 8 weken loopt. 

Er zal een nieuwsbrief uitgaan waarin deze informatie wordt opgenomen. 

De heer Verkuijlen stelt voor om na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan  

een evaluatie van het project Rodenburg te organiseren. 

  

Werkgroep woningen senioren 
De heer Van den Broek geeft aan dat er een grote behoefte is aan woonvoorzieningen voor 
ouderen. Inwoners willen investeren in woningaanpassingen, zowel ingrijpende aanpassin-
gen zoals grote bestaande woningen  splitsen, maar zeker ook in meer kleinschalige aan-
passingen zoals een traplift en aangepaste badkamer. Al dit soort aanpassingen zijn in twee 
opzichten zeer waardevol: ze voorzien in de acute behoefte van een huidige bewoner, maar 
ze vergroten ook op langere termijn de voorraad geschikte woningen voor ouderen. 



 

Wethouder Van Boekel geeft aan dat ze zeker willen meedenken maar de plannen moeten 
wel getoetst worden aan het gemeentelijk woonbeleid. 
Wethouder Glastra van Loon geeft aan dat ook vanuit de WMO voorlichting kan worden 
gegeven over mogelijkheden over voorzieningen (aanpassing van de eigen woning) om lan-
ger zelfstandig te kunnen blijven wonen.  
 
 
Plein 1969 
Omgevingsvergunning grand café/cafetaria 
Wethouder Van Moorselaar is deze week bij de zitting geweest van de Raad van State  
met betrekking tot het verzoek om een voorlopige voorziening ten aanzien van het be-
stemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het grand-café/cafetaria aan het Plein 
1969. Naar verwachting zal de Raad van State de vergunning en het bestemmingsplan op 
onderdelen schorsen. Met dien verstande dat voor die delen dat ondergronds gebouwd 
mag worden (kelder) worden geschorst en de overige onderdelen niet. Dit betekent dat fei-
telijk na de uitspraak gebouwd mag worden met uitzondering van de onder keldering. De 
aanvrager, heeft aangegeven dat hij de verleende omgevingsvergunning wil wijzigen en 
daartoe ook een aanvraag zal indienen. Het is noodzakelijk voort te borduren op de al ver-
leende omgevingsvergunning, dit om een eventuele nieuwe rechtsgang tegen te gaan. Er 
zal dus geen sprake zijn van een intrekking van de bestaande vergunning om vervolgens 
een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 
Bomen plein 
Tegen het kappen van bomen zijn bezwaren gemaakt o.a. door IVN. IVN heeft nu een nieuw 
plan gemaakt voor een optimale groenstructuur voor het Plein 1969 en de omgeving. Het is 
van belang dat dit snel op gepakt wordt omdat tegen dit plan twee bezwaren verwacht 
worden.  
 
Leegstaande Gebouw COOP 
 Actief Burgerschap is samen met een lokale makelaar en enkele ondernemers aan het pro-
beren om het leegstaande en langzaam vervallende gebouw te kopen en in te vullen met 
uiteenlopende maatschappelijke en commerciële functies. Dit met het oog op het vergro-
ten van de levendigheid en stimuleren van uiteenlopende zakelijke en maatschappelijke ini-
tiatieven.  
 

Verkeer  

De werkgroep Verkeer van de stichting Actief Burgerschap heeft de wensen vanuit het dorp 

geïnventariseerd en op papier gezet Het gaat om onnodig (zwaar) doorgaand verkeer door 

het centrum en de Abdijstraat en ook om (zwaar) verkeer vanuit het zuidoostelijk achterland 

dat allemaal door de Torenstraat en het Raadhuisplein moet rijden om op de zuidelijke ont-

sluitingsweg te komen. Voor dit laatste grote probleem pleiten wij voor een vierde poot aan 

de Rotonde HD-zuid 

Gemeente heeft eerst behoefte aan meer inzicht in de verkeersstromen.  

Wethouder Van Moorselaar geeft aan dat het belangrijk is dat er over en weer geen valse 

verwachtingen gewekt worden. Op de bijeenkomst met inwoners heeft hij duidelijk aangege-

ven wat wel en wat niet gerealiseerd gaat worden. Het is belangrijk dat Stichting Actief Bur-

gerschap dit ook blijft doen richting de inwoners. 

Traverse 

In het 3
e
 kwartaal 2017 zullen tellingen en metingen worden verricht. In 2018 worden aan de 

hand van deze inzichten plannen gemaakt die dan in 2019 kunnen worden uitgevoerd. 



 

Torenstraat 

In het najaar 2017 zal onderhoud/renovatie Torenstraat worden uitgevoerd.  
 

Zorg en Welzijn 
De heer Van den Broek geeft aan dat wonen, bereikbaarheid en mobiliteit (zowel fysiek als 
digitaal) speerpunten zijn van ‘Samen Sterk’. 
Hun doelstelling is wensen van een grote groep te realiseren.  
KBO heeft een beroep gedaan op Stichting Actief Burgerschap voor begeleiding. Het gaat 
hierbij niet om een inhoudelijke rol maar om procesbegeleiding richting ontwikkelen van 
concrete plannen en van het bevorderen van daadwerkelijke realisatie daarvan. 
Wethouder Glastra van Loon geeft aan dat het ook goed is om de verbinding te zoeken met  
de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB)  en informatie uit te wisselen.  
  
Abdijstraat/Lima 
De ontwikkelingen t.a.v. de projecten begeleid wonen en het realiseren van 22 zorgkamers 
aan Raadhuisplein loopt goed. 
 
Accommodaties en vrijwilligers 
Wethouder Glastra van Loon geeft aan dat cultureel centrum Servaas deelneemt aan het 
overleg met gemeenschapshuizen. 
 
Glasvezel 
Wethouder Wijdeven geeft aan dat volgens planning in maart 2018 alle aansluitingen in 
Bernheze gerealiseerd zijn. De uitvoering van de werkzaamheden loopt naar tevredenheid. 
Waar dat mogelijk is maken we ‘ werk met werk’ zodat de inwoners zo min mogelijk over-
last ervaren. Stichting Actief Bernheze geeft aan dat er in Heeswijk-Dinther een aantal vrij-
willigers zijn die hand en spandiensten verlenen aan inwoners voor instellingen na aanslui-
ting.  

 
Rondvraag 
Dorpsakkoord 
Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther geeft aan dat veel thema’s uit het dorpsak-
koord zo goed als afgerond zijn. Zij gaan nieuwe thema’s ophalen en nadenken  over een 
nieuwe versie van het dorpsakkoord (die wellicht meer proces gericht is). Het initiatief hier-
voor ligt bij de Stichting Actief Burgerschap. 
 
Subsidie 
De penningmeester de heer Van Hemmen geeft aan dat de subsidie toereikend is.  
De heren Verhaak en Van Hemmen hebben een inhoudelijk en financieel verslag gemaakt 
over de jaren 2013-2015.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 11 januari is de nieuwjaarsreceptie. Het thema van deze bijeenkomst is jeugd (15-20 ja-
rige).  Enkele jongeren uit ons  dorp zijn medeorganisatoren van  deze bijenkomst.  
 

6. Sluiting 
Burgemeester Moorman dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 20.30 uur de 
vergadering.  

 

 


