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Activiteiten
Korte samenvatting van de hoofdactiviteiten over het jaar 2018.
1.

Kermiscomité
In samenspraak met de kermiscoördinator heeft het de kermisactiviteiten georganiseerd.
Om de kermis in Milheeze te promoten zijn er op twee reclame-aanhangers spandoeken
geplaatst bij de ingangswegen naar Milheeze.
Op zondag is er een ballonnenclown aanwezig geweest op de kermis.
Maandag konden de schoolkinderen met een scheurkaart van de kermis genieten. Met deze
kaart konden de kinderen 2 gratis ritjes maken in een 4 tal attracties, een ijsje halen
bij "De Molen", een drankje bij "Dagwinkel van Buel" en een zakje chips bij "De Weijerij".
De kermis is prima verlopen en de scheurkaart is erg positief ontvangen door kinderen en
ouders.
Op zondag is door initiatief van de Dagwinkel in samenwerking met de twee horeca
exploitanten een dorpsbarbecue georganiseerd. Daar hebben ruim 300 gasten aan
deelgenomen en heeft tot zeer positieve reacties geleid.
Bij evaluatie van de kermis is aandacht gevraagd voor meer samenwerking tussen de beide
kasteleins en de kermisexploitanten. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar
mogelijkheden om de kermis meer “op straat” richting horeca te krijgen.

2.

Speelvoorzieningen
Na een slepende voortgang zijn de speelveldjes en speeltoestellen in 2018 grondig
onderhanden genomen.
Samenwerking tussen werkgroep en bewoners heeft tot enkele intensieve “werkdagen”
geleid. Er zijn sponsors gezocht en gevonden om tegen gereduceerd tarief vervanging van
speelzand en gras inzaaien geregeld te kunnen krijgen. Het bestuur van het Dorpsoverleg
heeft voor alle vrijwilligers versnaperingen en een lunch verzorgd.
In het najaar bleek nog ruimte om nog ontbrekende toestellen aangeschaft te kunnen krijgen
en deze zijn begin 2019 geplaatst.
Samengevat heeft de werkgroep uitstekend werk geleverd en zijn de aangepaste speelveldjes
naar wens ingericht.
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3.

Energiecollectief
Het in 2017 in beginsel opgezette energiecollectief heeft in 2018 geleid tot oprichting van de
Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze U.A.
Het oorspronkelijke initiatief van het Dorpsoverleg heeft geleid tot een formele stichting met
een eigen bestuur. Inmiddels wordt jaarlijks ongeveer 176.000 kWh stroom opgewerkt door
450 zonnepanelen voor 44 deelnemende woningen.
Het tot op dit moment grootste zonnepanelen project in de gemeente Gemert-Bakel
functioneert inmiddels met een eigen bestuurlijke organisatie.
Op verzoek van het bestuur van de coöperatie is de voorzitter van het Dorpsoverleg nog 1
jaar bestuurlijk ondersteunend en adviserend gebleven.

4.

Website Dorpsoverleg- Dorpsagenda Milheeze.
De website is ook afgelopen jaar aangepast en geactualiseerd.
De dorpsagenda wordt nog steeds goed gebruikt door de verenigingen.
Iedereen kan zich via de site aanmelden voor een maandupdate en mede door onze eigen
Facebookpagina wordt elke activiteit 24 uur van tevoren, via een melding op deze pagina,
bekend gemaakt. Elke 21e van de maand ontvangt men dan automatisch een e-mail waarin
alle activiteiten voor de komende maand vermeldt staan.
Na voorbereidende aanpassingen is eind 2018 gestart met het zogenaamd binnenhalen van
de gegevensdata door het Gemerts Nieuwsblad en vervolgens ook omroep Centraal.
Hierdoor worden maandelijks in een speciale kolom in het Gemerts Nieuwsblad de agenda
activiteiten geplaatst. Dit tot zeer grote tevredenheid van de lezers van het blad.

5.

Verenigingen-overleg
Uit terugkoppelingen van enkele verenigingen en n.a.v. de ge-intensiveerde samenwerking
ten behoeve van het kunstgrasveld is in 2018 gestart met een verenigingen overleg.
Hier nemen ongeveer 24 a 28 verenigingen, stichtingen en organisaties uit Milheeze aan
deel.
Binnen dit overleg worden samenwerkingen mogelijk gemaakt, versterkingen bij elkaar
gezocht en nieuwe impulsen besproken. De bijeenkomsten worden als zeer positief ervaren
en zullen in 2019 leiden tot gezamenlijke activiteiten.

6.

Zorg en Welzijn.
Een breed gedragen aandachtspunt binnen de samenleving. Het Dorpsoverleg Milheeze is
vertegenwoordigd in de gemeentelijke werkgroep Zorg en Welzijn. Regelmatig 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, Bijzonder Jeugdwerk,
Trendzorg en de Gemeente, hebben in 2018 o.a. de leefomgeving “De Berken” besproken.
Het doel van de bijeenkomsten is om de mogelijkheden te bekijken met betrekking tot de
toekomst van "De Berken". Blijft de Zorgboog aanwezig en worden de appartementen te
huur aangeboden aan particulieren en op welke voorwaarden? Eind 2018 was nog geen
duidelijkheid over de status van de ontwikkelingen. Bij het opmaken van dit verslag zijn de
conceptplannen inmiddels bespreekbaar gemaakt en geven een positieve indruk.
In april is er een dementie- avond georganiseerd waarbij ongeveer 25 personen aanwezig
waren. Het was een informatieve avond die afgewisseld werd met toneel. De toneelgroep
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zette de situaties die voorkomen bij dementie erg goed neer en werd goed ontvangen door
de bezoekers.
In 2018 is er een informatiefolder opgesteld ten behoeve van nieuwe inwoners van Milheeze.
Gezien de inhoud van de folder is er ook voor gekozen om deze huis aan huis te verspreiden.
7.

Advies/Klankbord Buitengebied.
Op de openbare vergadering van 19 juni 2017 is er een presentatie geweest van Mabib over
de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Milheeze.
Het wel of niet doorgaan hiervan was afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
In december waren er voldoende aanmeldingen waardoor het traject is gestart.
De opdrachtnemer is de toegezegde opleveringstermijnen niet nagekomen en alleen op
herhaald aandringen van het Dorpsoverleg bereid geweest om hierover met de toekomstige
afnemers te communiceren.
Verder zijn er weinig ontwikkelingen op dit gebied en is er ook weinig initiatief aan de dag
gelegd vanuit de klankbordgroep.

8.

Realisatie Kunstgrasveld.
Het in november 2016 opgestarte initiatief heeft in 2018 geleid tot verwezenlijking van een
gezamenlijk kunstgrasveld. Het kunstgrasveld is inmiddels door wethouder Inge van Dijk
formeel geopend en in gebruik genomen.
Helaas heeft de sterk vertraagde financiële afwikkeling en het niet nakomen van eerder
aangegane afspraken niet bijgedragen aan het enthousiasme van de deelnemende
verenigingen. Aangezien het dorpsoverleg hier geen partij in is geweest hebben we in deze
als dorpsoverleg geen verantwoordelijkheid op ons genomen.

9.

Speelveld Elsenstraat
In 2018 is begonnen met de plannen van een voorgenomen bebouwing op het perceel van de
leegstaande leslokalen aan de Elsenstraat. Na publicatie van de eerste plannen heeft een
initiatiefgroep zich om de speelmogelijkheden van de kinderen bekommerd. Met het oog op
een haalbare exploitatie en inbreng van elke partij is er eind 2018 een ruw inrichtingsplan
opgesteld en is een eerste plan van 8 woningen teruggebracht naar 6. Dit voorstel ligt ter
uitwerking.

10.

Inrichting Kerkeind.
Ten gevolge van de herinrichting in 2016 van het Kerkeind bleek de kerstverlichting op de
lantaarnpalen in een aantal gevallen niet aangesloten of gewijzigd te moeten worden. Hierop
is initiatief genomen. Met medewerking en gedeeltelijke financiële tegemoetkoming in de
kosten van aansluiting door de gemeente Gemert-Bakel is deze in orde gebracht. Op kosten
van het Dorpsoverleg is het aantal kerststerren aangepast naar een voor het dorp
acceptabele sfeerverlichting. Deze past nu prima bij de jaarlijks door volleybalclub De
Schuddebuikjes geplaatste kerstboom.
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Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Dorpsoverleg Milheeze.

Jaarverslag 2018

Pagina 5

