
 

             Notulen Openbare Vergadering Dorpsoverleg Milheeze 19 juni 2018. 
 
 

Aanwezig namens het bestuur: 
Wim Verheggen, Yvonne Mennen, Mirjam v.d. Nieuwenhof, Stef van den Bosch en Roel 
Kanters.  
Aanwezig namens de gemeente:  
Wethouder Wilmie Steeghs, beleidsmedewerkster Janine Rechters, ambtenaar Ruud 
Boereboom en Ad Rijnen, wijkagent Bakel-Milheeze- De Rips. 
Namens "Stichting Goed Wonen”, Annemiek de Ridder, namens "Trendzorg" Marc van 
Ettinger en Dorpsondersteuner Martha van den Heuvel.  

 
1. Opening door de voorzitter Wim Verheggen. 

De voorzitter heet alle dorpsbewoners en belangstellenden van harte welkom en is blij met 
een goede opkomst. (ongeveer 55 personen.) 
Mededelingen: 
*Roel Kanters is per februari toegetreden als bestuurslid en gaat zich hoofdzakelijk 
bezighouden met de website, Dorpsagenda en facebook. 
*4 juli is de vervolgbijeenkomst over Klimaatbestendig Bakel-Milheeze. Dit vindt plaats in het 
parochiehuis in Bakel, aanvang 19.30 uur. 
 
Stef van den Bosch verteld in het kort over de voortgang betreffende de aanleg van 
glasvezel. De planning van de werkzaamheden is met ongeveer 6 maanden vertraagd. 
 Mabib heeft informatie hierover naar alle deelnemende inwoners gestuurd.  
Verder is de kerstverlichting voor de straat weer helemaal compleet.  
In totaal worden er in de kerstperiode 17 kerssterren aangesloten. 
  

 
2. Klooster en Berken. 

Annemiek de Ridder (Stg. Goed Wonen) geeft een toelichting over de toekomst van de 
Berken. 
Er zijn plannen genoeg voor de Berken maar het financiële plaatje is vaak een struikelblok.  
Samen met de zorgboog wordt bekeken welke groepen in de Berken kunnen wonen. 
Men richt zich vooral op dementerende personen, en de partners, die bij elkaar willen blijven 
wonen. Comfort, contact en veiligheid staan hierbij voorop. 
Op dit moment staan er 5 appartementen leeg. In verband met de toekomstige plannen wil 
men deze achter de hand houden. 
 
Marc van Ettinger (Trendzorg) geeft een toelichting over de stand van zaken betreffende het 
voormalige klooster. Per 1 juli komen hier jongeren (met een beperking) vanaf 18 jaar onder 
begeleiding hier wonen. Er is 24/7 begeleiding en de meeste bewoners gaan gewoon naar 
school of naar hun werk. Er wordt gestart met 7 bewoners. 

 
 

3. Zorg & Welzijn. 
Martha van de Heuvel brengt ons op de hoogte van alle activiteiten die door deze groep zijn 
opgezet of op de planning staan. 
 
AED komt bij De Schans te hangen. Belangrijk hierbij is om zoveel mogelijk mensen hierin te 
scholen. 



Er wordt een scholing georganiseerd voor EHBO bij kinderen. Dit is voor de ouders en 
kinderen. 
Onder het mom van bewegen voor Jong en Oud, wordt er 1x per 2 weken, onder begeleiding 
van een beweegcoach, een actieve bijeenkomst georganiseerd voor kinderen en ouderen. 
Dit vindt plaats in de kastanjelaar met als doel om jong en oud te motiveren om meer te 
bewegen. 
Samen met de dorpsondersteuner uit Elsendorp wordt beken of ze iets kunnen betekenen 
voor ongeveer 20 leerlingen, die speciaal onderwijs volgen. 
Deze kunnen vaak niet deelnemen aan activiteiten die in het dorp georganiseerd worden 
i.v.m. hun beperking op sociaal of lichamelijk gebied. 
Het sociaal innovatiefonds heeft dit jaar 3 doelen een financiële bijdrage geschonken: 
Speelvoorzieningen-De Soos- De Berken. 
Men is bezig om een folder samen te stellen voor nieuwe inwoners en inwoners van 
Milheeze. 
Hierin staat verschillende nuttige en belangrijke informatie over ons dorp. 
De bedoeling is dat deze folder voor de zomer verspreid gaat worden en op korte termijn ook 
geplaatst wordt op de site van het dorpsoverleg. 
Zorg en Welzijn wil graag een Beweegtuin realiseren maar dit is ontzettend duur. 
 
 

4. Speelvoorzieningen- Clubkascampagne. 
Nadat onze voorzitter de werkgroep Speelvoorzieningen uitgebreid bedankt voor hun 
enorme inzet voor het opknappen van de 3 speelvelden, brengt Joost Meulendijks ons op de 
hoogte van de stand van zaken. 
De werkgroep heeft erg veel werk verzet en waar nodig was ook hulp gehad van 
omwonenden. Het resultaat mag er zijn en verdiend zeker een applaus. 
Donderdag 21 juni gaan alle speelvelden weer open. 
De bedoeling is dat er 1 keer per jaar, met NL Doet, onderhoud wordt verricht op de 
speelvelden. 
Verder hebben ze nog de wens dat het grasveld bij de bergakker nog een keer helemaal 
vervangen kan worden omdat dit erg slecht is. Maar op dit moment is er nog geen geld voor 
beschikbaar. 
 
Joost vraagt verder aandacht voor de clubkasactie van de Rabobank. 
Hij doet een oproep aan iedereen om lid te worden van de Rabobank omdat men, alleen 
dan, gemachtigd bent om te stemmen.  
Hoe meer mensen lid zijn, hoe groter het aandeel is om een bedrag samen te krijgen voor de 
clubs die zich aangemeld hebben. 
Het coöperatiefonds is alleen bestemd voor nieuwe initiatieven. 
Alle informatie en voorwaarden hierover zijn terug te vinden op de website van het 
dorpsoverleg. 
Verder vermeldt hij dat hij een bijdrage heeft aangevraagd bij twee instanties voor het 
realiseren van de beweegtuin. 
 
 

5. Dorpsagenda. 
Roel Kanters brengt ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Op dit moment zijn we in gesprek over een samenwerking van de dorpsagenda met het 
Gemerts Nieuwsblad. 
Het idee hierachter is dat alle activiteiten die op de dorpsagenda geplaatst gaan worden, 
automatisch ook terug te vinden zijn in het Gemerts Nieuwsblad. Dus de publicatie van een 
activiteit of evenement van een verenging wordt hierdoor enorm vergroot. 



Zeker voor alle verenigingen in Milheeze is dit een ideale manier om meer kenbaarheid te 
geven aan hun activiteiten. 
Het wel of niet slagen van deze samenwerking is dan ook sterk afhankelijk van de activiteiten 
die geplaatst gaan worden. 
 
De bedoeling is om te beginnen met een maandelijkse publicatie in de midweek editie. 
 

 
6. Hondenuitlaatstrook. 

Ruud Boereboom informeert ons over de door de gemeente aangewezen 5 
hondenuitlaatstroken.  
Alle plaatsen worden besproken en ook nu blijkt dat dit toch wel een dilemma is. 
Uiteindelijk wordt de strook bij de Rooiweg, tegenover het voetbalveld, als enigste 
goedgekeurd door de aanwezigen. 
Ruud gaat hiermee aan de slag. 
 

 
7. Wijkfoto Milheeze. 

Door Wim is even kort uitleg gegeven over de Wijkfoto van Milheeze. Het is een afspiegeling 
van demografische en sociale gegevens in Milheeze tegenover andere kerkdorpen en 
Gemert. Kort samengevat doet Milheeze het goed op allerlei fronten. De Wijkfoto wordt op 
de website van het dorpsoverleg geplaatst waar deze bekeken kan worden.  
 
 

8. Rondvraag: 
- Er wordt gevraagd hoe het staat met de situatie rondom de Moeflons die in Milheeze 

rondwandelen. Op meldingen bij de gemeente krijgt men weinig respons. Janine Rechters 
laat iemand vanuit de gemeente contact opnemen met de betreffende inwoner. 

- Het weekblad voor Deurne is alleen met een beperkte oplage te krijgen bij de Dagwinkel.  
Aangezien veel inwoners dit weekblad missen, wil men graag weten of er een mogelijkheid is 
voor meerdere exemplaren. Dit wordt meegenomen. 

 
 
De vergadering sluit om 22.00 uur. De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid.  

 

Namens het bestuur van Stg. Dorpsoverleg Milheeze. 

 


