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Voorwoord 
 
De Stichting Dorpsoverleg Milheeze heeft in het verslagjaar 2015 in het teken gestaan van een 
gewijzigde bestuurlijke samenstelling. Daarnaast zijn de lopende zaken verder ontwikkeld, 
afgehandeld en nieuwe activiteiten opgepakt.  
De totale financiële situatie over het boekjaar 2015 is stabiel. 
 
 

 
 
 
 
Bestuurlijke organisatie 
 
Vanaf 1 januari 2014 is het voorzitterschap van de Stichting Dorpsoverleg Milheeze door  
Wim Verheggen op zich genomen.  
 
Yvonne Mennen Smets heeft per 1 januari 2015 de bestuursfunctie van secretaris volledig op zich 
genomen, zodat Anke Verbers hierdoor ontlast wordt. 
Anke heeft in de loop van 2015 aangegeven dat ze per januari 2016 wil stoppen als bestuurslid bij het 
Dorpsoverleg Milheeze.  
Ze blijft zich wel beschikbaar houden voor “De Goede Doelenweek”. 
De bestuurlijke vervanging is in december 2015 ingevuld door Toinne van Heuven. 
 
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden en zijn we nog op zoek naar een geschikte 
kandidaat, liefst vrouwelijk, voor de volledigheid van het bestuur. 
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Activiteiten 
 
In het verslagjaar 2015 zijn enkele lopende activiteiten verder ontwikkeld en/of afgerond. 
Daarnaast zijn meerdere nieuwe activiteiten in behandeling genomen. 
 
 
1. Kermiscomité 

Het kermiscomité is vernieuwd.  
Ons nieuwe bestuurslid, Toinne van Heuven, gaat dit op zich nemen.  
Hij heeft 2 personen enthousiast gekregen om dit jaar de activiteiten rondom de kermis te 
organiseren. 
In 2015 heeft de fanfare een activiteit opgezet voor de zaterdagavond en de zondagmiddag. 
De reden hiervoor was dat de 2 commissieleden van het kermiscomité er onverwachts mee 
stopten en wij in zo’n kort tijdsbestek geen nieuwe vrijwilligers konden krijgen. 
Ook dit jaar is door het bestuur van het dorpsoverleg aan de exploitanten, de Gemeente 
Gemert-Bakel en de plaatselijke horeca duidelijkheid verstrekt ten aanzien van de 
verantwoordelijkheden over de wegafsluiting. 
Na afloop van de kermis is met de vertegenwoordiger van de exploitanten de evaluatie 
opgepakt en zijn er voortgangsafspraken gemaakt voor de komende drie jaren. 
 
 

2. Speelvoorzieningen 
De werkgroep speelvoorzieningen heeft zich gebogen over de nieuwe beheersovereenkomst 
en de subsidie (budget) voor de werkgroep speelvoorzieningen. 
Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaar om alles 
duidelijk en transparant in kaart te krijgen. 
Tijdens de NL.doet dag is door samenwerking en maar matige belangstelling een 
onderhouds- en opknapbeurt gegeven aan de diverse speeltoestellen op een drie- a viertal 
speelplekken in Milheeze. Ook is er een Pingpong tafel geplaatst bij de speelweide aan de 
Griensvenstraat 
 
 

3. Evenemententerrein 
De verantwoordelijkheid over het beheer van het evenemententerrein is in mei 2015 
overgegaan naar de Carnavalsvereniging “De Veenmollen”. 
Hiervoor is de gebruikersovereenkomst getekend en per 28 mei 2015 is de sleutel 
overhandigd aan de heer Hans Bukkems. 
Daarmee is de vermeende verantwoordelijkheid voor het evenemententerrein voor ons 
afgesloten. 
Dit is tevens gemeld aan Janine Rechters zodat zij dit bij de betreffende 
aandachtsfunctionaris neer kan leggen.  
 
 

4. Goede Doelen Week 
In 2014 is dit voor de eerste keer opgezet.  
Uit de evaluatie bleek dat het naar tevredenheid was verlopen en ook goed ontvangen is 
door de bewoners van Milheeze. 
Ook in het afgelopen jaar heeft de jaarlijkse Goede Doelen Week plaats gevonden. 
Een 9 –tal Goede Doelen waarvoor een gezamenlijke collecteweek voor wordt gehouden.  



                                   Jaarverslag  2014                                                           Pagina 4 
 
                         

                                                               

Het Dorpsoverleg Milheeze heeft de vergader- en  andere kosten op zich genomen en enkele  
aanloopkosten voorgeschoten.  

 
 
5. De Berken 

 De Stichting Goed Wonen heeft het Dorpsoverleg Milheeze, samen met De Zorgboog en de 
Gemeente, uitgenodigd voor een overleg over wonen en toekomstig wonen in De Berken.  
Er zijn op dit moment weinig aanvragen vanuit Milheeze en er wordt actie ondernomen om 
de mogelijkheden van De Berken aan potentiële bewoners bekend te maken. 
Daarnaast is, in een bestuurlijk overleg met de gemeente, toegezegd dat het Dorpsoverleg 
Milheeze betrokken blijft als gesprekspartner in mogelijke ontwikkelingen. 
 
 

6. Wateroverlast Kerkeind en aanpassing infrastructuur 
Tijdens de openbare vergadering van april 2015 werden we door de projectleider Openbaar 
Beheer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de wateroverlast van het 
kerkeind en de herstructurering hiervan. 
De werkzaamheden zijn gestart in april 2015 en zijn voorspoedig verlopen. 
Er is nieuwe straatverlichting geplaatst en ook het kerkeind is opnieuw bestraat. 
De plaatsing van de openbare straatverlichting is niet geheel correct geplaatst en na overleg 
met de projectleider, zal afwikkeling hiervan  plaats vinden in de loop van 2016. 
Ook de afwerking van het evenemententerrein en het speelveld zullen in 2016 gerealiseerd 
worden. 
 

7. Onderhoud openbaar groen 
Tijdens de openbare vergadering in april 2015 is door Anke van Extel een uitgebreide 
presentatie gegeven over het gemeentelijk beleid en beheer van bomen in ons dorp. 
De belangrijkste wijziging is dat men de procedure voor het aanvragen van een 
kapvergunning praktischer wil maken door middel van een groenkaart. 

 
 
8. Brede School Milheeze 

Afgelopen jaar is Dorpsoverleg Milheeze benaderd voor een afvaardiging van het 
dorpsoverleg om in het bestuur van MFA (Multifunctionele Accommodatie) deel te nemen. 
Wim Verheggen heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. 

 
 
9. Aanvragen besteding budget maatschappelijk doel Rabofonds 

In het verslagjaar 2015 heeft het Dorpsoverleg Milheeze in totaal 8 aanvragen voor een 
financiële bijdrage t.l.v. het Rabofonds ontvangen.  
Deze zijn allemaal behandeld en wij hebben voor alle aanvragen een afgewogen  positief 
advies gegeven.  

 
10. Advies/Klankbordgroep Buitengebied 

Op nationaal en zeker regionaal niveau is het zogenaamde buitengebied een regelmatig 
terugkerend gespreksonderwerp. De mogelijke invloed van de intensieve veehouderij heeft 
hierin een behoorlijke betekenis. Maar ook de onderwerpen, gezondheid, recreatie en 
toerisme, structuurvisie en VAB locaties heeft de aandacht van de klankbordgroep. 
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Het dorpsoverleg Milheeze is dus ook vertegenwoordigd is de Advies/Klankbordgroep om op 
die manier een bijdrage te kunnen leveren aan een goede belangbehartiging van de 
woongemeenschap.  
In december 2014 is er nog een overleg geweest met de gemeente en de Klankbordgroep, 
om samen tot overeenstemming te komen hoe verder te gaan met de advies groep en welke 
rol de wethouder hierin kan hebben. 

 
 
11. Zorg en Welzijn 

Een breed gedragen aandachtspunt binnen de samenleving. Het Dorpsoverleg Milheeze is 
uiteraard vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep Zorg en Welzijn. Met zeer grote 
regelmaat worden ontwikkelingen en veranderingen op dit gebied besproken en tijdens de 
openbare vergadering op onderwerp gepresenteerd.  
Om de leefbaarheid in Milheeze te bevorderen is “het Koffie-uurtje”opgezet door de 
dorpsondersteuner. 
Hierbij kunnen inwoners, voornamelijk 65 plusser, elke week contact met elkaar hebben in 
“De Berken” onder het genot van een kopje koffie.  
Ook worden er activiteiten en presentaties gegeven over onderwerpen die specifiek voor 
deze groep mensen belangrijk cq van toepassing kunnen zijn. 
Dit “uurtje”loopt voorspoedig en er komen ook bezoekers “buiten” De Berken. 
In juni is er “open middag de Berken”georganiseerd. 
Hierbij wilde men laten zien wat er mogelijk is om in De Berken een appartement te huren en 
er werd ook een modelwoning getoond. 
In 2015 is er een CZ informatieavond gehouden voor alle vrijwilligers. 
De mantel zorg raakt een ingeburgerd begrip. Een goede voorlichting en het verstrekken van 
duidelijkheid over wat men kan en mag verwachten is dan eveneens noodzakelijk. De 
werkgroep mantelzorg fungeert als klankbord voor de Dorpsondersteuner. Op haar beurt 
verzorgt de Dorpsondersteuner met enige regelmaat een presentatie over ontwikkelingen 
tijdens de openbare vergaderingen.  
Ook in 2015 heeft de werkgroep een Mantelzorgdag georganiseerd voor mantelzorgers uit 
Milheeze. Tijdens die bijeenkomst zijn de ervaringen van de mantelzorgers  gedeeld tijdens in 
een gezellig samenzijn.  
 

 
 
 
 
12. Website Dorpsoverleg Milheeze 

Tijdens de openbare vergadering van 13 april 2015 heeft Harry Verhoeven een presentatie 
gegeven over de nieuwe website van het dorpsoverleg. Deze werd goed ontvangen. 
Per 22 april is deze website beschikbaar voor iedereen. 
Op deze website staat alle informatie over het dorpsoverleg van Milheeze o.a. de agenda van 
de bestuursvergadering en notulen van de openbare vergadering. 
De site geeft een duidelijke uitleg over het Rabofonds, met betrekking tot het aanvragen van 
een schenking maatschappelijk doel.  
In 2016 willen wij de verenigingen van Milheeze de mogelijkheid bieden om, via een link, hun 
activiteiten op onze site te plaatsen. 
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Aanbevelingen en ontwikkelingen 
 
De bestuurlijk veranderende rol van de overheid heeft gevolgen voor de samenleving. Dit is vooral te 
merken aan de steeds toenemende vraag over ontwikkelingen in de zorg en hoe om te gaan met de 
verschillende zorgaanbiedingen. De mogelijkheden van moeten en kunnen blijven wonen in hiervoor 
aangepaste behuizing. Wat staat er te gebeuren met De Berken en wie kan of wil daar in de toekomst 
wonen. Wat mag men dan van elkaar verwachten en hoe kan het Dorpsoverleg Milheeze daar een 
bijdrage aan leveren. 
 
De toezegging dat de minder prettige ervaringen met de wateroverlast aan het Kerkeind en de 
daarmee samenhangende infra aanpassingen tot het verleden gaan behoren is grotendeels 
gerealiseerd. 
Met de afwikkeling van de openbare verlichting en het evenemententerrein in het komende jaar, is 
een groot probleem, hopelijk, helemaal opgelost.  
 
Meerdere organisaties en aanbieders van woningen en grond hebben hun interesse naar aanleiding 
van de enquête woonbehoefte aan de dag gelegd. Het Dorpsoverleg Milheeze is en wil geen 
participant zijn in welk project dan ook. Haar doestelling is om op een gepaste en juiste wijze te 
informeren, met behoud van ieders anonimiteit. En op die manier de woonontwikkelingen van het 
dorp te stimuleren.  
 
Het bestuur van het Dorpsoverleg Milheeze onderkent de noodzaak van een breed maatschappelijke 
vertegenwoordiging. De gemeente Gemert-Bakel en zeker het dorp Milheeze is een sterk groene c.q. 
van oorsprong agrarisch gerichte gemeenschap. In haar aanbevelingen voor het komende jaar heeft 
het huidige bestuur de wens opgenomen de bestuurlijke samenstelling uit te breiden met een 
vertegenwoordiging uit de groene of agrarische sector.  
 
 
Het Dorpsoverleg wil haar functionaliteit behouden en versterken. 
De realisering van een eigen Website is in 2015 volbracht.  
Naast een direct informatief deel ligt het eveneens in de bedoeling om te komen tot een meer 
gemeenschappelijk deel. Dit gemeenschappelijk deel is bestemd om de vanuit de dorpse 
verenigingen of organisaties een gezamenlijke activiteiten kalender gevuld te krijgen. Dit met als doel 
dat verenigingen en organisaties over en weer op de hoogte kunnen zijn van elkaars geplande 
activiteiten en daarmee ongewenste overlap zo mogelijk voorkomen. Een bredere bekendheid van 
het Dorpsoverleg Milheeze als digitaal presentator van de al die afzonderlijke activiteiten en een 
grotere bewustwording van het samen een dorpsgemeenschap vormen. 
Om een grotere bekendheid aan het dorpsoverleg te geven gaan we een contactavond organiseren 
met alle verenigingen uit Milheeze.  
We denken dat we hiermee veel inwoners van Milheeze kunnen bereiken en dat we door goede 
communicatie en wederzijds respect , meer voor elkaar kunnen betekenen dan we denken.  
 
Aan het gevoel van een zich terugtrekkende overheid is erg lastig te ontkomen. Het opleggen van een 
breder maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt daarentegen toe. Daarnaast ontstaat het 
gevoel van een toenemende individualisering van de maatschappij. Ook het Dorpsoverleg ontkomt 
zeer zeker niet aan deze constateringen. Wil je dan je functie als Dorpsoverleg kunnen blijven 
waarmaken dan is een regelmatig en goed constructief overleg met de gemeentelijke overheid 
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noodzakelijk. Vanuit de overheid krijgt de gemeente een toenemende taakverantwoordelijkheid. Dit 
vereist een goede communicatie. Een vaststelling die is onderkend door de gemeentelijke 
contactfunctionaris en gezamenlijk dient te worden gestreefd naar een breder draagvlak en een 
stukje optimalisering. 
 
 
 
 
Bestuur Dorpsoverleg Milheeze 
 
Wim Verheggen, voorzitter 


