
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

JAARVERSLAG  
 

2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   Jaarverslag  2016                                                          Pagina 2 
 
                         

                                                               

 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 
 
De Stichting Dorpsoverleg Milheeze heeft in het verslagjaar 2016 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 2016 is stabiel. 
 
 

 
 
 
 
Bestuurlijke organisatie 
 
Op 12 december 2016, tijdens de openbare vergadering ,hebben wij afscheid genomen van  
Dré van de Nieuwenhof en Harry Verhoeven als bestuurslid. 
Dré heeft zich 8 jaar ingezet voor het buitengebied, zorg en welzijn en de organisatie van de kermis. 
Harry is 7 jaar bestuurslid geweest als penningmeester en aanspreekpunt voor de 
speelvoorzieningen. Daarnaast hield hij zich bezig met de technische kant van onze website. 
Vanaf 1 november 2016 is Harm Smits toegetreden als bestuurder en gaat zich inzetten voor het 
buitengebied en samen met Toinne van Heuven, ook de organisatie van de kermis. 
Verder hebben Joost Meulendijks en Mirjam van de Nieuwenhof eind 2016 zich aangesloten bij ons 
bestuur. 
Joost gaat zich voornamelijk bezig houden met de speelvoorzieningen. 
Mirjam neemt de functie van penningmeester op zich en wordt het nieuwe aanspreekpunt voor zorg 
en welzijn. 
Dus per december 2016 bestaat het bestuur uit 6 personen, wat ook onze doelstelling was voor 
2016. 
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Activiteiten 
 
In het verslagjaar 2016 zijn enkele lopende activiteiten verder ontwikkeld en/of afgerond. 
Daarnaast zijn meerdere nieuwe activiteiten in behandeling genomen. 
 
 
1. Kermiscomité 

Het kermiscomité heeft samen met enkele vrijwilligers de kermisactiviteiten georganiseerd. 
Om de kermis in Milheeze te promoten zijn er twee spandoeken geplaatst bij de twee 
ingangswegen naar Milheeze. 
Verder was er op zaterdagavond een illusionist. 
Op zondag konden de kinderen genieten van een act verzorgd door Olaf en Elsa van Frozen 
en was er de mogelijkheid om zich te laten schminken. 
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. 
De evaluatiebijeenkomst  van de kermis is niet door ons bijgewoond omdat er door de 
vakantieperiode helaas niemand beschikbaar was.  
 

2. Speelvoorzieningen 
De relatie tussen de werkgroep speelvoorzieningen en de verantwoordelijke ambtenaar 
vanuit de gemeente, verloopt erg moeizaam. 
De werkgroep heeft zich gebogen over de nieuwe beheersovereenkomst en de subsidie 
(budget) voor de werkgroep speelvoorzieningen, maar er blijft veel onduidelijkheid en 
afspraken worden helemaal niet nagekomen. 
Met name de subsidie (2013-2014-2015) is erg onduidelijk en ook het vervangen of 
verplaatsen van de speeltoestellen blijft een steeds terugkerend probleem. 
Kortweg: Er gebeurde helemaal niets. 
Het animo van de werkgroep is dan ook dalende omdat dit zich al veel te lang voortsleept. 
Zij vragen zich af wat hun toegevoegde waarde is, als zij niet worden gehoord, en overwegen 
zelfs om de werkgroep op te heffen. 
Joost gaat proberen om hier, samen met de werkgroep, nog eens duidelijkheid, maar vooral 
voortgang in te krijgen. 
 
 

3. Energiecollectief 

Vanaf 2015 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een energie collectief in 

postcodegebied Milheeze in samenwerking met Bakel en De Rips.  

Dré vd Nieuwenhof heeft zich hier behoorlijk voor ingezet.  

Het initiatief was door de gemeente positief ontvangen en zij zouden de mogelijkheden gaan 

onderzoeken om binnen de lopende (deel) overeenkomst met de Fa. Teunissen, het initiatief 

mogelijk te maken. Het geheel past ook uitstekend binnen de huidige ontwikkelingen van 

alternatieve energie ontwikkelingen.  

Helaas blijken er hier geen mogelijkheden voor te zijn wat als teleurstellend is ervaren.  

Wethouder Miranda de Ruiter heeft op de openbare vergadering van 12 december uitleg 

gegeven dat op basis van lopende overeenkomsten en afspraken er geen mogelijkheden zijn 
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en dat er in de toekomst misschien mogelijkheden onderzocht zouden kunnen worden met 

pachtgronden.  
 
 

4. Website Dorpsoverleg- Dorpsagenda Milheeze. 
In 2016 heeft het dorpsoverleg een tweetal bijeenkomsten georganiseerd met de 
verenigingen uit Milheeze.  
Het voornaamste uitgangspunt hier in was, wat wij voor elkaar kunnen betekenen om de 
leefbaarheid in Milheeze te behouden en zo mogelijk door samenwerking nog te verbeteren. 
Beide avonden zijn als zeer positief ervaren. 
Hieruit is het idee ontstaan om via onze website een centrale activiteiten agenda aan te 
maken waar iedere vereniging zijn of haar activiteiten kan plaatsen. 
De bekendmaking/ lancering van "de dorpsagenda" hebben we onder de aandacht gebracht 
via de media en door huis aan huis verspreiding van een gadget. 
Iedereen kan zich via de site aanmelden voor een maandupdate en mede door onze eigen 
Facebook pagina wordt elke activiteit 24 uur van te voren, via een melding op deze pagina.. 
Elke 21e van de maand ontvangt men dan automatisch een e-mail waarin alle activiteiten 
voor de komende maand vermeldt staan. 
Inmiddels maken veel verenigingen hier gebruik van en groeit het aantal deelnemers van de 
maandelijkse update nog steeds. 

 
5. 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.  
De Stichting Goed Wonen, het Dorpsoverleg Milheeze, De Zorgboog en de Gemeente, 
hebben verschillende keren overleg gehad. 
De doelstelling van de Berken is bewoning door mensen die zorg nodig hebben en bewoning 
door andere klanten. De veranderingen worden nauw gevolgd en inmiddels worden 
gesprekken gevoerd over de huidige stand van zaken. 
Het komende jaar blijven deze bijeenkomsten tussen alle partijen gehandhaafd. 
Het koffie-uurtje loopt nog steeds naar wens en "Bewegen voor ouderen" is opgestart. 
Verder is er nog een bijeenkomst geweest over alcohol en drugsgebruik en de dag van de 
mantelzorg is ook dit jaar weer georganiseerd. 
 

6. Advies/Klankbord 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. 
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 juli 2016 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. 
In de tweede helft van 2016 is er vanuit de klankbordgroep erg weinig initiatief aan de dag 
gelegd. 
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7.Realisatie  Kunstgrasveld. 

In november zijn wij benaderd in verband met de situatie van het te realiseren kunstgrasveld 

van de voetbalclub en de korfbalvereniging. 

Het geheel zat in een impassen en dreigde, ondanks een brede steun vanuit de bevolking, 

niet opgelost te kunnen worden. 

Enerzijds werd het vermoeden uitgesproken dat TV Millus de realisatie tegenhoudt, 

anderzijds dat de gemeente eerst met TV Millus tot vergelijk moet komen om de grond te 

leveren. 

Daarnaast moest er duidelijkheid komen over al dan niet vermeende rechten van erfpacht. 

Allerlei onduidelijkheden worden zelfs in de verwijtende sfeer richting diverse partijen 

uitgesproken en aangezien dit toch een dorpsaangelegenheid is wordt het dorpsoverleg 

hierbij betrokken. 

Hierop heeft onze voorzitter, de coördinerende voorzittersrol op zich genomen. Diverse 

gesprekken, inhoudelijk met voorzitters, bestuurders en gedelegeerden van de 4 betrokken 

verenigingen met als vijfde partij het Dorpsoverleg. 

Deze en de Gemeente Gemert-Bakel hebben na een moeizame aanloop uiteindelijk geleid 

tot wederzijds vertrouwen, begrip en samenwerking om te komen tot een OMNI 

beheersstichting. 

Hopelijk wordt dit hoofdstuk positief afgesloten voor alle partijen. Een mooi resultaat. 

om deze situatie zo goed mogelijk in goede banen te leiden. 

 
 
8. Aanvragen besteding budget maatschappelijk doel Rabofonds. 

In het verslagjaar 2016 heeft het Dorpsoverleg Milheeze in totaal 12 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. 
De Rabobank heeft in 2016 een overleg georganiseerd waarbij de toekomstige 
ontwikkelingen van het RABO fonds zijn toegelicht en inmiddels gestalte beginnen te krijgen. 

 

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. 
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 
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het huidige bestuur de wens opgenomen de bestuurlijke samenstelling uit te breiden met een 
vertegenwoordiging voor de openbare ruimte. 
 
Het Dorpsoverleg wil haar functionaliteit behouden en versterken. 
De realisering van de activiteitenagenda is een groot succes geworden, en door onze eigen Facebook 
pagina, kunnen we onze activiteiten meer bekendheid geven.  
Naast een direct informatief deel ligt het eveneens in de bedoeling om te komen tot een meer 
gemeenschappelijk deel. 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. 
Het gevoel van een zich terugtrekkende overheid neemt nog steeds toe. 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 
noodzakelijk. Hopelijk kunnen we in het komende jaar het gevoel- niet gehoord te worden- 
wegnemen. Met name enkele werkgroepen hebben hier behoorlijk last van. 
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 hopelijk kunnen we het 
komende jaar het gevoel wegnemen. 
 
 
Bestuur Dorpsoverleg Milheeze.

 
Wim Verheggen, voorzitter 


