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Bestuurlijke organisatie 
 
Bestuurlijke samenstelling en aandachtsgebieden: 
 

Naam Functie Aandachtsgebied 

Wim Verheggen Voorzitter Algemeen 

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, 
Centrumplan  

Koen Keunen Bestuurslid (12-04-2021) Media, dorpsagenda  

Fettje Suys Bestuurslid (11-10-2021) Zorg & Welzijn 

Niels van den Berkmortel Bestuurslid (11-10-2021) Speelvoorzieningen 

 
Activiteiten 
 
2021 heeft wederom voor een groot deel in het teken van Covid-19 en de maatregelen daaromtrent 
gestaan. Dat heeft het Dorpsoverleg Milheeze echter niet belemmerd om op creatieve wijze vorm te 
geven aan haar taak en rol in het dorp. In 2021 werd in beperkte kring aandacht besteed aan het feit 
dat het Dorpsoverleg 25 jaar bestond. 
In dit verslag leest u per aandachtsgebied welke inspanningen zijn verricht en met welke resultaten 
we 2021 af hebben gesloten en met vertrouwen uitzien naar 2022.  
 
1. Kermiscomité 

Er hebben geen kermisactiviteiten plaatsgevonden i.v.m. Corona en de daaropvolgende 

annulering van de Kermis.  

 
2. Speelvoorzieningen 

De samenstelling van de werkgroep speelvoorzieningen:  J. van Waaijenburg (eerste 
aanspreekpunt speelveld Groenendaal), B. Koenen, K. Peeters (eerste aanspreekpunt 
speelveld Bergakker),             
T. Egelmeers, S. Kortooms (eerste aanspreekpunt speelveld Griensvenstraat). Eind 2021 is 
een nieuw bestuurslid toegetreden aan het Dorpsoverleg (Niels van den Berkmortel). Hij 
heeft het aandachtsgebied speelvelden overgenomen van Lianne Lenssen. 

 
De werkgroep is 2x bij elkaar geweest om met elkaar een aantal thema’s te bespreken: 

• Dag van het onderhoud 

• Veiligheid van de speelvelden 
 

De jaarlijkse dag van het onderhoud heeft wederom plaatsgevonden tijdens de ‘Nationale 
Burendag’. In 2021 was dat op 25 september. De combinatie van een buren activiteit met het 
onderhoud van de speelvelden is ook dit jaar passend gebleken.  
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De plaatsing van spelmateriaal in de wijk nabij Egelmeer is nader ter sprake gebracht. In 2020 
was al duidelijk dat deze wijk niet voldoet aan de criteria om een speelveld te verwezenlijken 
m.b.v. gemeentelijke ondersteuning. De initiatiefnemer van deze vraag is met de gemeente 
in overleg wat alternatieven kunnen zijn. 
Een afvaardiging van de werkgroep heeft deelgenomen aan de gemeentelijke 
brainstormsessie m.b.t. het nieuwe speelvelden beleid voor de gemeente Gemert-Bakel. 
 
De groenvoorziening bij de speelvelden heeft veel schade opgelopen door de droogte van de 
afgelopen zomers. In september 2021 heeft met een beleidsmedewerker veiligheid van de 
gemeente Gemert-Bakel een rondgang plaatsgevonden bij de speelvelden en nabij de wijk 
aan de Egelmeer. Deels was het doel van deze rondgang om te komen tot passende 
oplossingen voor de groenvoorziening en een ander deel betrof de veiligheid van de 
speelvelden. Er is een plan opgemaakt n.a.v. de rondgang waarin o.a. snelheidsmetingen zijn 
opgenomen om de keuze voor passende interventies te maken. Dit plan is gestart in 2021 en 
loopt door in 2022. 
 
Een mooie bijvangst van de rondgang is de mogelijkheid die aanwezig is om middels een 
burgerinitiatief aandacht voor veiligheid op en rond de speelvelden te vragen. Het betreft 
frequent terugkerende acties. Deze gaan hun vervolg in 2022 hebben.  
 

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. Helaas is dat ook in 2021 niet gelukt vanwege dezelfde redenen.  
We hopen een verenigingen dag te kunnen organiseren in 2022. 
 

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 2021 heeft op 23 maart een thema bijeenkomst 
plaatsgevonden.  
 
In 2021 is het project Beweegtuin Milheeze opgestart. De bedoeling is om 2022 een 
Beweegtuin te realiseren bij het woon-zorgcomplex de Berken in Milheeze. Een kleine 
commissie vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn heeft dit opgepakt en bij diverse 
subsidieverstrekkers geld binnengehaald. Er is een leverancier benaderd en in januari 2022 
hebben we definitieve toezegging van de gemeente dat de beweegtuin aan de Berken mag 
worden gerealiseerd. Inmiddels vinden er bijeenkomsten plaatsen met de andere kerkdorpen 
om gezamenlijk op te trekken met betrekking tot de beweegtuinen. Goedbeziggemertbakel is 
hierbij ook aanwezig. 
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De dag van de mantelzorg is dit jaar ook weer anders ingevuld. De presentjes werden door de 
leden van de Werkgroep Zorg en Welzijn bij de mantelzorgers thuisbezorgd. Dit was erg 
positief ontvangen. 
 
Vanuit de gemeente is een extra bedrag ontvangen van € 500,00 mbt eenzaamheid. In 
december hebben de leden van de KBO vanuit dit bedrag allemaal een presentje ontvangen. 
 

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

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 2021 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, 
vertragingen bij externe bureaus en vakanties. Tot nu toe is de hoop dat in eind 2022 de 
schop in de grond kan.  
 

9. Klankbordgroep Achter De Berke 
Er zijn geen sessies meer geweest met de klankbordgroep, het plan gaat gestaag door.  

 
10. Centrum Plan Milheeze 

2021 stond in het teken van de realisatie van de haalbaarheidsstudie Centrum Plan Milheeze.  
Dat proces is voortvarend verlopen. Er heeft een enquête plaatsgevonden, er is een 
programma van eisen opgesteld. In mei 2021 zijn via een livestream 3 modellen 
gepresenteerd waarop de inwoners van Milheeze en andere geïnteresseerden hun reacties 
konden geven. 
 
In juni 2021 is de haalbaarheidsstudie aangeboden aan de gemeenteraad en is €194.000,-  
Beschikbaar gesteld om het vervolg mee te financieren. Het vervolg betreft een planologisch 
en ruimtelijke voorstelling van het in te richten gebied.  
De burger participatie heeft een andere vorm gekregen. In oktober is een klankbordgroep 
samengesteld met de oorspronkelijke leden van de initiatiefgroep (de groep die eind 2019 
samengesteld is) en daarnaast een grote afvaardiging van omwonenden van het centrumplan 
gebied. In totaal zijn in de klankbordgroep ruim 20 bewoners van Milheeze 
vertegenwoordigd. 
 
In december 2021 heeft de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsgevonden. 
Tijdens de bijeenkomst presenteerden medewerkers van La Ride en architecten bureau de 
‘Twee Snoeken’ 3 uitgewerkte schetsen o.b.v. het programma van eisen en de opgehaalde 
feedback uit de livestream bijeenkomst.  
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Tijdens deze avond hebben een aantal bewoners van de Griensvenstraat hun eigen schets 
gepresenteerd en toegelicht. De opgehaalde feedback van deze bijeenkomst is mede aanzet 
voor de vervolgschetsen. Een volgende bijeenkomst wordt verwacht in maart 2022. 

 
11. Omgevingsvisie 

De komst van de Omgevingswet per 1 juli 2022 vraagt van kerndorpen haar eigen 
omgevingsvisie samen te stellen. In november 2021 is met een groep inwoners van Milheeze 
en met ondersteuning van P.de Wit (gemeente Gemert-Bakel) gestart met het proces om te 
komen tot een omgevingsvisie voor Milheeze.  
Tijdens deze bijeenkomst is vastgesteld dat er in een breder verband een vervolg plaats gaat 
vinden waarbij een brede doelgroep van Milheeze vertegenwoordigd is. Jong, oud, 
ondernemers, verengingen, recreatiesector, agrarische sector, onderwijs, zorg. 
In maart 2022 staat een brainstormbijeenkomst gepland onder leiding van een 
procesbegeleider.  

 
 
 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Bestuur Dorpsoverleg Milheeze. 
 

 


