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Bestuurlijke organisatie
Bestuurlijke samenstelling en aandachtsgebieden:
Naam
Wim Verheggen
Mirjam van de Nieuwenhof
Stef van den Bosch
Roel Kanters
Lianne Lenssen

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Aandachtsgebied
Algemeen
Zorg & Welzijn
Openbare ruimte, kermis
Media, dorpsagenda en kermis
Speelvoorzieningen, dorpskern

Activiteiten
Korte samenvatting van de hoofdactiviteiten over het jaar 2020.
1.

Kermiscomité
Er hebben geen kermisactiviteiten plaatsgevonden i.v.m. Corona en de daaropvolgende
annulering van de Kermis.

2.

Speelvoorzieningen
De werkgroep speelvoorzieningen is 2x bij elkaar geweest om met elkaar een aantal thema’s
te bespreken:
1. Dag van het onderhoud
2. Samenstelling werkgroep
3. Spelmaterialen andere wijken; procedure
4. Groenvoorziening
De jaarlijkse onderhoud dag is vanwege Corona iets verschoven. Uiteindelijk heeft deze wel
plaats kunnen vinden op 26 september 2020. De combinatie met de nationale burendag is
gelegd om op die manier meer animo te verwezenlijken. Dat bleek een juiste keuze. Er was
veel animo om de speelvelden te voorzien van het nodige onderhoud door jong en oud.
Ten aanzien van de samenstelling van de werkgroep hebben we afscheid genomen van J.
Meulendijk. Nieuwe samenstelling werkgroep: J. van Waaijenburg (eerste aanspreekpunt
speelveld Groenendaal), B. Koenen, K. Peeters (eerste aanspreekpunt speelveld Bergakker),
T. Egelmeers, S. Kortooms (eerste aanspreekpunt speelveld Griensvenstraat).
Er is een vraag gekomen van bewoners aan de Egelmeer in Milheeze om spelmateriaal in hun
wijk. Deze wijk voldoet niet aan de criteria om een speelveld te verwezenlijken m.b.v.
gemeentelijke ondersteuning. In 2021 (na de lockdown maatregelen Corona) pakken we dit
speerpunt op om te kijken of er alternatieven zijn voor deze wijk.
De groenvoorziening bij de speelvelden heeft veel schade opgelopen door de droogte van de
afgelopen zomers. In 2021 gaan we kijken hoe we het groen aan kunnen leggen en met
behulp van omwonenden in een goede staat kunnen houden.
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3.

Website Dorpsoverleg- Dorpsagenda Milheeze.
Geen grote aanpassingen/veranderingen doorgevoerd op de website of in de Dorpsagenda.
Vanwege Corona zijn er logischerwijs minder activiteiten geplaatst op de Dorpsagenda.

4.

Verenigingen-overleg
De in 2018 ingezette voorbereidingen om in juni 2020 met meer dan 20 verenigingen uit het
dorp tot een grote gezamenlijke activiteit te komen zijn helaas door de Corona perikelen niet
doorgegaan.
In samenwerking met Fanfare St. Cecilia, die rond de festiviteiten van haar 125 jarig jubileum
de facilitaire zaken beschikbaar zou laten staan, was een groots opgezette zondag activiteit
geregeld. Elke deelnemende vereniging zou op en rond het kerkplein acte de préséance
geven om haar herkenbaarheid te vergroten en belangstelling te wekken bij het publiek.
De activiteit is tot nader order uitgesteld.

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. In 2020 heeft dit in verband met corona geen doorgang
kunnen vinden.
Vanwege corona zijn ook binnen deze werkgroep de activiteiten anders komen te liggen. De
focus lag in 2020 op, wat kunnen we doen voor de inwoners in Milheeze om hen te
ondersteunen mbt de maatregelen door corona. Er is een bizzie spel bedacht, waarbij
kinderen al wandelend door het dorp voor de woningen van ouderen spelletjes konden doen.
Een spel waarbij jong en oud kon genieten. In december is er een oproep gedaan aan de
inwoners om aandacht te schenken aan kerstversiering. Dit gaf een mooi en gezellige sfeer in
het dorp. Op 24 december werd de rotonde in het licht gezet.
De dag van de mantelzorg is dit jaar ook anders ingevuld. De presentjes werden door de
leden van de Werkgroep Zorg en Welzijn bij de mantelzorgers thuisbezorgd. Dit was erg
positief ontvangen.
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. De werkgroep
heeft gezien dat we het voorgelegde project in stukjes moeten knippen en niet te groot
moeten aanpakken. Stap voor stap met verenigingen dit oppakken. Subsidie hiervoor is
toegekend door Sociale innovatie, de DELA en Steun Welzijnszorg. We hopen dit in 2021
weer verder op te kunnen pakken.

6.

Advies/Klankbord Buitengebied.
Er zijn geen grote punten geweest afgelopen jaar.
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7.

Reactivering vliegbasis De Peel.
In zoverre neemt het Dorpsoverleg een neutrale positie in en zal het geen acties of
anderszins houden of ondersteunen. Wel wil het ervoor zorgen dat alle partijen hierbij
betrokken zo goed mogelijk geïnformeerd zijn en blijven. In 2020 heeft het Dorpsoverleg nog
geen acties ondernomen en enkel het oor te luister gelegd bij verschillende partijen. Het
enige dat we wel gedaan hebben is bij de gemeente aangedrongen om bij het onderzoek ook
een maatschappelijke kosten baten analyse te maken.

8.

Ontwikkelingen woningbouw De Berken
Het in medio juni 2020 gepresenteerde plan heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. Er zijn
meerdere sessies geweest met de projectleider en met de gemeente om dit plan te
versnellen. Opgegeven redenen zijn, het vergroten stedelijk zoekgebied, corona en vakanties.
Tot nu toe is de hoop dat in begin 2022 de schop in de grond kan.

9.

Klankbordgroep Achter De Berke
Niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. 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, pijnpunten 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 Burgemeester en Wethouders.

10.

Centrum Plan Milheeze
In 2020 hebben 2 ondernemers de handen ineengeslagen m.b.t. het onderzoek
herontwikkeling Centrum Plan Milheeze. In november 2020 heeft de eerste bijeenkomst
plaatsgevonden met het comité Centrum Plan Milheeze. Afgevaardigden zijn: Kerkbestuur
Milheeze, Ondernemersvereniging Milheeze, Bestuur de Schans, Bestuur Kindcentrum
Milheeze, eigenaar Dagwinkel Milheeze, inwoners Milheeze waaronder een inhoudelijk
deskundige m.b.t. haalbaarheidsonderzoek. Het comité wordt geleid door een afvaardiging
van het dorpsoverleg Milheeze.
Er is door de gemeente in december 2020 €15.000,- beschikbaar gesteld voor een
haalbaarheidsonderzoek. Bij dit onderzoek wordt het comité begeleid door W. Berkers vanuit
de gemeente. De haalbaarheidsstudie dient in juni 2021 gereed te zijn.

11.

GAOS
Uit eerdere afspraken tussen het Dorpsoverleg en de contractant van de energie afname van
de later verzelfstandigde Energiecoöperatie Zonnedank Van Kessel Olie Milheeze is destijds
een sponsortoezegging opgemaakt. Dat financiële voordeel, gebaseerd op het aantal
deelnemende contractanten, bedraagt jaarlijks ongeveer € 500,- en wordt volgens
bestuurlijke afspraken aangewend voor (nieuwe) jeugd- of jongerenactiviteiten.
Uit spontane (carnavals-)samenwerking van een aantal jongere dorpsbewoners is het
initiatief ontstaan van ”het organiseren en stimuleren van activiteiten en sociale
evenementen in Milheeze, die de inwoners van ons dorp binden”.
Als dorpsoverleg hebben wij toegezegd de kosten van oprichting van deze Stichting GAOS
voor een bedrag van € 550,-- uit die sponsor bijdrage te financieren.
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Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Dorpsoverleg Milheeze.
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