Notulen Openbare Vergadering Dorpsoverleg Milheeze 19 juni 2017.
Aanwezig namens het bestuur:
Wim Verheggen, Yvonne Mennen, Mirjam vd Nieuwenhof, Toinne van Heuven, en Joost
Meulendijks.
Aanwezig namens de gemeente:
Wethouder Miranda de Ruiter, beleidsmedewerkster Janine Rechters, en ambtenaar Maurice
Emonds.
Namens "De Zorgboog" Bart Mulder en Sjef Klumpers, Annemiek de Ridder namens Stichting
"Goed Wonen" en Dorpsondersteuner Martha van den Heuvel.
1. Opening door de voorzitter Wim Verheggen.
De voorzitter heet alle dorpsbewoners en belangstellenden van harte welkom en is blij met
een goede opkomst. (ongeveer 60 personen.)
Er stond een volle agenda op het programma en het streven was om deze voor 22.00 uur af
te werken, waar we ook in geslaagd zijn.
2. Leegstaande leslokalen en bebouwing speelveld bij de Kastanjelaar.
De petitie voor het behoud van het grasveld werd, door Saskia Jacobs en Heidi Schalk
namens de werkgroep, aan de aanwezige wethouder, Miranda de Ruiter, aangeboden.
Hierna presenteerde de verantwoordelijke ambtenaar, Maurice Emonds, de gewijzigde
plannen voor de leegstaande leslokalen en het speelveld.
In totaal is de petitie 708 maal getekend.
3. Ontwikkelingen "De Berken".
Bart Mulder (Zorgboog) en Annemiek de Ridder( Stg. Goed wonen) geven een toelichting
over de toekomst van de Berken. Het pand wordt niet gesloopt en de zorgboog blijft nu en in
de toekomst zorg en ondersteuning bieden in de Berken. Wel verandert de manier waarop
de zorg wordt georganiseerd en gefinancierd. Op dit moment wonen in de Berken nog maar
enkele bewoners met een indicatie voor langdurige verzorgingshuiszorg en dit gaat in de
toekomst ook veranderen. Personen met indicatie 4 of 5 kunnen in de nabije toekomst niet
meer terecht in de Berken. Zij zullen in een nabij gelegen verzorgingstehuis moeten gaan
wonen.De mogelijkheden en ontwikkelingen van de Berken worden samen met betrokken
partijen besproken. Er wordt duidelijk benadrukt dat het meedenken door de bewoners van
Milheeze op prijs gesteld wordt.
Aansluitend op dit agendapunt wordt er door aanwezige Dhr. Van Scheepstal aangegeven
dat de veiligheid van de appartementen aan de Marialaan te wensen over laat. In reactie
daarop laat dhr vd Broek van de seniorenraad weten met dit probleem al bezig te zijn.
Wim Koenen vraagt zich af of mensen uit Milheeze die zorg nodig hebben die verder gaat als
thuiszorg wel in Milheeze kunnen blijven. Het antwoord daarop is nee. Als mensen met een
indicatie 4-5 worden geindexeerd moeten zij naar een verzorgingshuis dat niet in Milheeze is
gevestigd.
4. Dorpsagenda.
Op dit moment zijn er 33 verenigingen/stichtingen die lid zijn van de Dorpsagenda en daar
activiteiten op plaatsen verteld Toinne. Er zijn 123 abbonees die een maandupdate per mail
krijgen van de activiteiten die maand. Er wordt op dit moment nog gekeken op informatie die
in het verleden in de Korhoen verscheen ook nog op te nemen in de Dorpsagenda

Vanuit het publiek wordt aangegeven dat niet alle ouderen digitaal onderlegd zijn en deze
informatie niet kunnen zien. Het antwoord daarop is dat je dit probleem toch blijft houden.
Dhr vd Broek van de Seniorenraad geeft aan ook PC-lessen te verzorgen voor diegene die
daar interesse in hebben. Ook Toinne geeft aan dit uit te kunnen leggen aan ouderen.
Er wordt ook nog geopperd om de agenda van Milheeze op te nemen in het weekblad van
Gemert. Er wordt nog een besluit genomen door het Dorpsoverleg of we dat ook
daadwerkelijk gaan doen.
5. BuurtWhatsApp
BuurtWhatsApp is in maart dit jaar met succes opgezet. Hoofdcoordinatoren zijn Joost
Meulendijks en Martha van den Heuvel (Dorpsondersteuner). Inmiddels is heel Milheeze
gedekt met BuurtWhatsApp. De samenwerking met 101 media was ontzettend prettig in de
realisatie van dit project. Complimenten hiervoor. Inmiddels zijn er al zo’n 350 aanmeldingen
voor BuurtWhatssApp Milheeze en bewijst het zijn functie.
6. Wijzigingen Rabofonds
Mirjam verteld dat het Rabofonds gaat verdwijnen. Hiervoor komt in de plaats de
Raboclubkascampagne waar in totaal bij Rabobank Peel Noord 100.000 euro wordt verdeeld.
Hiervoor kunnen leden 5 stemmen uitbrengen aan een aangemeld doel. Wil je nog lid
worden van de Rabobank dan kan dat nog voor 1 augustus. Verenigingen kunnen tot 15
september hun doelen aanmelden Meer informatie kun je daarover vinden op de website
van de Rabobank. Uiteraard kunnen er nog steeds ‘normale’ sponsoraanvragen gedaan
worden bij de Rabobank. We zullen de aanmeldingsperiode voor de clubkascampagne op de
Facebookpagina van het Dorpsoverleg vermelden.
7. Zorg en Welzijn
De werkgroep Zorg en Welzijn bestaat uit Dorpsondersteuner Martha van den Heuvel met
daarbij de afvaardiging van het Dorpsoverleg Mirjam van den Nieuwenhof en de volgende
leden: Marnelle Relou, Gertie Broeks, Marianne Joosten, Jet Janssen en Leonie Stevens. Dit
jaar is er een dementieavond georganiseerd die met zo’n 25 personen redelijk bezocht was.
De werkgroep heeft ook een gemeentelijke subsidie gekregen van 3600 euro welke de
werkgroep wil besteden aan ouderen en jeugd. Speelvoorzieningen en bewegen voor
ouderen wordt daarvoor al als eerste idee aangedragen.
8. Speelvoorzieningen
Inmiddels zijn er stappen gezet in de renovatie van de 3 speelvelden aan de Griensvenstraat,
Bergakker en Groenendaal. Er zijn 3 ontwerpen gemaakt door de gemeente en die zijn
inmiddels al via Facebook kenbaar gemaakt. 12 september worden buurtbewoners en
geinteresseerden uitgenodigd om over deze plannen te komen praten. De werkgroep wil
door middel van zelfwerkzaamheid en fondsen werven tot een zo hoog mogelijk
speelvoorzieningenniveau komen.
De komende maanden wordt het beschikbare budget ingezet om nieuwe speeltoestellen uit
te zoeken maar ook voor opwaardering van de grasvelden en groen.
Speeltoestellen op het schoolplein vallen niet onder de werkgroep speelvoorzieningen meer
evenals het onderhoud van de toestellen.

9. Kermis
We staan aan de vooravond van de kermis. Door Toinne in samenwerking met de
kermiswerkgroep is dit jaar een scheurkaart bedacht waarvan het drukwerk door de

ondernemersvereniging is gesponsord. De Fa Rechter sponsort 2x een vrijkaartje voor de
attractie en de dagwinkel, Weijerij en De Molen zorgen voor een natje en een droogje. De
kaart is voor alle kinderen van de basisschool in Milheeze en Peuterspeelzaal.
Vanuit het publiek komt de vraag of de weg niet afgesloten kan worden. Het is een discussie
die elk jaar weer oplaait. Het Dorpsoverleg geeft aan als hier vrijwilligers voor zijn om deze
hekken ook daadwerkelijk te plaatsen het Dorpsoverleg hiervoor de vergunning wel wil
aanvragen. Fons Verhees geeft aan dit voor volgend jaar te willen regelen.
10. Wijkfoto Milheeze.
Door Joost is even kort uitleg gegeven over de Wijkfoto van Milheeze. Het is een afspiegeling
van demografische en sociale gegevens in Milheeze tegenover andere kerkdorpen en
Gemert. Kort samengevat doet Milheeze het goed op allerlei fronten. De Wijkfoto wordt op
de website van het dorpsoverleg geplaatst waar deze bekeken kan worden.
11. Glasvezel Buitengebied.
Roel Hoppezak komt als woordvoerder van Mabib uitleg geven over de stand van zaken van
de realisatie van het Glasvezel in het buitengebied. Mabib wil gaan werken met
ambassadeurs per gemeente die ‘werven’ om zo de benodigde 55% aanmeldingen te
verkrijgen om zo ook daadwerkelijk tot aanleg van het glasvezel over te kunnen gaan. Als dit
allemaal voorspoedig wil verlopen denkt men om eind december 2017 de eerste schop
hiervoor in de grond te kunnen steken.
12. Rondvraag:
- Er wordt gevraagd over de huidige stand van zaken rondom het hondenpoep beleid. Er
wordt aangegeven door het Dorpsoverleg dat de werkgroep hondenbeleid niet uit het
vraagstuk komt en dit heeft doorgespeeld aan de gemeente. Inmiddels weten we dat er voor
de aanleg van een uitrenveldje geen draagvlak is en dat de gemeente binnen Milheeze een
uitlaatstrook gaat realiseren.
- Er wordt gevraagd waar de kermiswagens blijven als het speelveld aan de Griensvenstraat
wordt heringericht? Joost geeft aan dat hier geen rekening mee hoeft worden gehouden
maar dat in het huidige ontwerp de wagens gewoon terecht kunnen op de Griensvenstraat
- Er wordt gevraagd of er iets gedaan kan worden aan de weg Pottingen. De berm van deze
weg ligt er laag en dit wordt als gevaarlijk ervaren. Hierop antwoord Janine Rechters dat ze
dit aan zal geven bij de gemeente. Inmiddels is de weg gerepareerd.
- Vanuit het publiek wordt gevraagd of de goaltjes op het ‘handbalveld’ inmiddels weer op het
veld staan. Fons Verhees geeft aan dat deze weer terug staan op de plaats waar Maurice
Emons deze heeft aangewezen.
De vergadering sluit om 22.10 uur. De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Namens het bestuur van Stg. Dorpsoverleg Milheeze.

