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Bestuurlijke organisatie 
 
Bestuurlijke samenstelling en aandachtsgebieden: 
 

Naam Functie Aandachtsgebied 

Wim Verheggen Voorzitter Algemeen 

Jacqueline Allers-Kuunders Secretaris Secretariaat 

Mirjam van de Nieuwenhof Penningmeester Zorg & Welzijn 

Stef van den Bosch Bestuurslid Openbare ruimte, kermis 

Roel Kanters Bestuurslid Media, dorpsagenda en kermis 

Lianne Lenssen Bestuurslid Speelvoorzieningen, dorpskern  

 
Activiteiten 
 
Korte samenvatting van de hoofdactiviteiten over het jaar 2019. 
 
1. Kermiscomité 

Er zijn spandoeken geplaatst bij de ingangswegen naar Milheeze. 
De dorpse actie met de scheurkaarten was zeer goed geslaagd.  
In voorbereiding op de kermis 2019 heeft de matig tot slechte verstandhouding tussen de 
plaatselijke horeca-exploitanten voor de nodige en vooral onnodige verwikkelingen gezorgd. 
Op een gezamenlijke bijeenkomst met de Burgemeester als voorzitter zijn afspraken 
gemaakt, werden verwachtingen gewekt en zijn toezeggingen gedaan. Helaas is dat 
uiteindelijk zonder resultaat gebleven. Met als gevolg dat er door het kermiscomité van 
Milheeze een opgelegd voorstel tot verdeling van (dag-)activiteiten is gelanceerd.  
Zonder verder in details te treden heeft dat uiteindelijk redelijk goed gewerkt.  
Tijdens de kermis-evaluatie heeft het kermiscomité van Milheeze wel te kennen gegeven om 
het initiatief om met beide partijen tot bindende afspraken te komen meer te laten afhangen 
van de partijen zelf en niet van het kermiscomité Dorpsoverleg. 
 
Op zaterdag is de opening gedaan door een samenwerking met de slagwerkgroep, waarbij zij 
hun Gein op het Plein activiteit organiseerden van 14.00 uur met een finale optreden door de 
kinderen waarna de speech door de burgemeester rond 16.30 uur volgde. Het (gratis) ritje 
met de Burgemeester in de botsauto’s werd zeer enthousiast ontvangen.   
 
Op zondag zijn er kinderactiviteiten ter promotie van de kermis georganiseerd. Waarbij we 2 
Millusse dames bereid hebben gevonden om te fungeren als levende Mickey en Miney 
Mouse. Er was ook een schminker aanwezig en er kon een kleurplaat ingeleverd worden 
waar een prijs aangehangen was. Op zondag is door initiatief van de Dagwinkel in 
samenwerking met één horeca-exploitant een dorpsbarbecue met een pleinactiviteit 
georganiseerd. Daar hebben ongeveer 250 gasten aan deelgenomen en heeft opnieuw tot 
zeer positieve reacties geleid. 
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Op maandag werd een scheurkaart uitgedeeld door Tessa, deze scheurkaart was mede 

mogelijk gemaakt door "De Molen", "Dagwinkel van Buel" en is erg positief ontvangen door 

kinderen en ouders. 

 
2. Speelvoorzieningen 

De forse inspanningen in 2018 van de werkgroep hebben in 2019 tot resultaat gehad dat er 
nog enkele aanvullende zaken geregeld moesten worden. Dat is uitgevoerd met als gevolg 
dat gesteld kan worden dat er ten aanzien van de huidige speelveldjes orde op zaken is 
gesteld. Er zullen in 2020 afspraken gemaakt moeten worden over de onderhoudsplannen 
van de huidige speelvelden. Daarnaast zal onderzoek gedaan moeten worden naar de 
behoefte van speelvoorzieningen in de inmiddels gerealiseerde en een enkele nog in 
ontwikkeling zijnde woonerven zoals: Egelmeer, Geerkenshof, Fransenhof, als mede het 
terreintje achter de nieuwbouw bij de Kastanjelaar. 
 

3. Website Dorpsoverleg- Dorpsagenda Milheeze. 
De website is ook afgelopen jaar aangepast en geactualiseerd. In het voorjaar van 2019 is de 
dorpsagenda maandelijks gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad. In het najaar is dit 
minder geworden. De eigenaar van het Gemerts Nieuwsblad heeft in middels meer 
betalende adverteerders waardoor er minder ruimte vrij is voor de dorpsagenda. In 2020 zal 
worden onderzocht of  iets met betalende advertentie ruimte in samenwerking met de 
Ondernemers Vereniging Milheeze mogelijk is. 

 
4. 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. 
In 2019 is meerdere keren een gezamenlijk overleg geweest en zijn de eerste plannen 
gemaakt om in 2020 tot een grootscheepse gezamenlijke actiedag te komen. Dit met als doel 
elke vereniging de ruimte en de gelegenheid te geven om op een informele manier zijn of 
haar publiek te bereiken en leden, vrijwilligers en bestuursleden te werven. Hiervoor hebben 
zich al meer dan 20 verenigingen en clubs aangemeld. Hier zal op 7 juni 2020 invulling aan 
worden gegeven. 

 
5. 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.  
 
Door de gemeentelijke Zorg en Welzijn groepen wordt 3x per jaar een thema-avond 
georganiseerd die door alle groepen goed bezocht wordt.  De thema-avond wordt door de 
zorggroepen op toerbeurt verzorgd. 
 
De Stichting Goed Wonen, de Dorpsondersteuner, het Dorpsoverleg Milheeze, De Zorgboog, 
Trend-zorg en de LEV-groep hebben in 2019 o.a. de leefomgeving “De Berken” besproken. 
Omdat bekend was dat het contract met de Zorgboog en de Berken in 2019 zou eindigen, is 
met de hiervoor genoemde organisaties samen gekeken hoe invulling te geven aan “de 
Berken”. Vanuit Trend-zorg wordt het Klooster (naast “de Berken”) reeds bewoond door 
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jongeren en heeft Trend-zorg aangegeven ook enkele appartementen te willen huren in “De 
Berken”. Dit kan voor iedereen een win-win situatie zijn. Inmiddels hebben enkele jongeren 
via Trend-zorg een plek gekregen in “de Berken” en zijn de overige appartementen verhuurd 
aan senioren, waarvan het merendeel afkomstig uit Milheeze. Er is een mooie samenwerking 
ontstaan met Trend-zorg die mede het eetpunt voor de senioren verzorgen. Daarnaast biedt 
Trend-zorg 24 uur per dag toezicht wat voor de senioren een veilig gevoel geeft.  Eind 
december 2019 heeft de Zorgboog “de Berken” definitief verlaten en bied het voormalige 
bejaardenhuis een beschutte leefomgeving die jong en oud verbindt.  Een geweldig resultaat 
t.g.v. onderling overleg en goede samenwerking ! 
 
In september is er een dementie-avond georganiseerd die door ongeveer 70 mensen is 
bezocht. De huisarts opende de avond met informatie over deze ziekte en de case-managers 
van Savant hebben toelichting gegeven wat zij kunnen betekenen in dit proces. Een avond 
die erg positief en als waardevol is ontvangen. 
 
In overleg met de KBO zal er een duo-fiets worden aangeschaft. Eind 2019 is dit gerealiseerd 
door o.a. subsidie uit de sociale innovatie.  
 
In 2019 is een start gemaakt met het project 100% leuk. Het doel van dit projectplan is dat 
ieder kind met plezier mee moet kunnen doen aan activiteiten in Milheeze. Met 
medewerking van Centrum Jeugd en Gezin, Dorpsondersteuner Milheeze (met assistentie 
van dorpsondersteuner Elsendorp), Sport en beweeg-coach en een onderwijs-assistent 
speciaal onderwijs is een klankbordgroep opgezet. Het project zal in 2020 verder worden 
uitgewerkt.  
 

6. Advies/Klankbord Buitengebied. 
Er zijn geen grote punten geweest afgelopen jaar. Hondenpoepbakken en onderhoud van 
landsweggetjes zijn de grootste punten.  
 

7. Nieuwbouw 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 is 
uitgewerkt en is in 2019 begonnen met de bouw van 3 keer 2 seniorenwoningen. 
In samenspraak met De Kastanjelaar en de werkgroep behoud het speelveld zijn de initiatief 
afspraken geconcretiseerd en blijft er speelruimte behouden voor de school en vrije tijd. 

 
8. Re-activering vliegbasis De Peel. 

Halverwege het jaar is de voorgenomen re-activering van vliegbasis De Peel in beeld 
gekomen. Dit heeft in het dorp behoorlijk wat impact teweeg gebracht. Zeker in de nabij 
gelegen en de startbaan vliegroute aangelegen bewoning. In zoverre neemt het Dorpsoverleg 
een neutrale positie in en is niet voornemens  acties of anderszins te houden.  In deze trant 
heeft het dorpsoverleg ook haar zienswijze ingediend. Wel wil het ervoor zorgen dat alle 
partijen hierbij betrokken zo goed mogelijk geïnformeerd zijn en blijven. Zo heeft het 
Dorpsoverleg er voor gezorgd dat er een extra tweede informatie bijeenkomst plaats vond in 
de Schans nadat de eerste op een erg ongunstig moment is gehouden; in de zomervakantie 
tijdens Milheezer Kermis in een zaal in Gemert. Het Dorpsoverleg heeft op beide 
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bijeenkomsten geluisterd naar de uitingen van de beleving van de dorpsbewoners. Binnen de 
hiertoe gestelde termijn heeft het dorpsoverleg haar zienswijze ingediend bij het Ministerie 
van Defensie en in kopie op de website geplaatst en verstrekt aan het gemeentebestuur.  De 
kosten voor de extra informatie-avond heeft het Dorpsoverleg niet kunnen declareren bij 
Defensie.  

 
9. Ontwikkelingen woningbouw De Berken 

Er worden plannen gemaakt om nieuwe woningen te bouwen. De voorlopige plannen zijn 
medio juni gepresenteerd door ambtenaar Marnick Dekkers. Deze presentatie is 
georganiseerd door het Dorpsoverleg. Het vervolg staat gepland voor begin 2020. Het 
Dorpsoverleg juicht nieuwbouw in Milheeze toe.  
 

10. Onderzoek woningbehoefte Milheeze 
Medio september 2019 heeft het Dorpsoverleg Milheeze opnieuw een woningbehoefte 
onderzoek gedaan onder de inwoners van Milheeze. Het vorige woningbehoefte onderzoek is 
uitgevoerd in 2014. Het onderzoek is afgenomen middels een online enquête en men had de 
mogelijkheid om een papieren versie in te vullen.  
 
In totaal hebben 104 mensen het onderzoek ingevuld waarvan 99 inwoners zijn van 
Milheeze. Hiervan was bijna de helft onder de 30 jaar (43%) en van het totaal heeft 62% 
binnen nu en 5 jaar behoefte aan een nieuwe woning.  
 
De resultaten zijn op 28-10-2019 gepresenteerd en gedeeld op een openbare avond 
georganiseerd door het Dorpsoverleg Milheeze. Hierbij waren enkele afgevaardigde vanuit 
de Gemeente Gemert-Bakel bij aanwezig die de plannen rondom de nieuwbouw bij de 
Berken toelichtten.   

 
11 Klankbordgroep Achter De Berke 

Het dorpsoverleg heeft zitting genomen in de Klankbordgroep ten behoeve van de 
uitbreiding van de zandafgraving, later te noemen Witrijt. Oorspronkelijk was de instelling 
om hierin enkel te faciliteren. Uiteindelijk zijn hier ook enkele kritische vragen gesteld, pijn- 
punten van omwonenden kracht bij gezet en de wens van Milluse inwoners dat opbrengsten 
die voortkomen uit deze uitbreiding ook terugvloeien in Milheeze is voorgelegd aan de 
Burgemeester en Wethouders. Nu willen we gaan voor een oplossing voor zonnepanelen op 
de plas waar alle betrokken partijen tevreden mee zijn.  

 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, uiteraard gaarne tot nadere 
toelichting bereid. 
 
Namens het bestuur Dorpsoverleg Milheeze. 
 

 
 
Wim Verheggen, voorzitter 

 


