
Informatiefolder (nieuwe) 
inwoners van Milheeze

WELKOM

Milheeze, da’s gezellig



Het dorp met haar mooie bezienswaardigheden, 
zoals Korenmolen de Laurentia, de 15 eeuwse 
H. Willibrorduskerk, de Mariakapel uit 1938, 
het bosgebied Nederheide waar je heerlijk 
kunt wandelen, en nog veel meer. Met deze 
informatiefolder willen wij u welkom heten in  
ons mooie dorp Milheeze en laten weten wat  
ons dorp u allemaal te bieden heeft. 

Wij hopen dat u zich snel thuis voelt in Milheeze.

Gemeente Gemert-Bakel
Samen met de dorpen Gemert, Bakel, Handel, 
Elsendorp, de Rips en de Mortel, maakt Milheeze 
deel uit van de Gemeente Gemert-Bakel. 
Voor alle burgerzaken kunt u terecht op het 
gemeentehuis in Gemert of kijk op:  
www.gemert-bakel.nl

Welkom in Milheeze



Zorg
Inwoners van Milheeze kunnen altijd een  
beroep doen op de wijkagent: 
www.gemert-bakel.nl/wonen/veiligheid
Daarnaast belt u voor levensbedreigende 
situaties uiteraard 112 en voor de Politie: 
0900-8844

Voor overige zorg kunt u terecht bij de 
huisartsenpraktijk Bakel: 0492-342185 
Bernhardstraat 2, 5761 BJ Bakel
www.huisartsbakel.praktijkinfo.nl

In Gemeenschapshuis de Schans bevindt zich 
het uitleenpunt voor hulpmiddelen op het 
gebied van zorg (0492-341432)

Daarnaast is Milheeze in het bezit van  
5 AED’s. Deze hangen bij:
- Tankstation van Kessel: Milheesestraat,
- Handboogvereniging: Meijlakker,
- Gemeenschapshuis de Schans,
- Sander van Meel: Groenendaal 6 en 
- Jan Nooijen: Kaweide 10.

Verenigingen en 
vrije tijdsbesteding
Milheeze is rijk aan verenigingen op allerlei 
gebied. Kijk op de website van het  
Dorpsoverleg of er iets is waar u bij wilt zijn! 
www.dorpsoverlegmilheeze.nl

Gemeenschapshuis de Schans
De Schans, het gemeenschapshuis aan 
Past. Simonisplein, biedt voor vele  
verenigingen onderdak om daar hun  
activiteiten te laten plaatsvinden.  
Daarnaast is er ook een gymzaal en staat  
het gemeenschapshuis in verbinding met  
het kindcentrum de Kastanjelaar. 



School en kinderopvang
Kindcentrum de Kastanjelaar biedt naast 
onderwijs ook de mogelijkheid voor buiten-
schoolse opvang, peuterwerk en dagopvang. 
Voor meer info: www.dekastanjelaar.nl

Afval / Papiercontainer
Restafval, groenafval en PMD worden 
huis-aan-huis opgehaald.  
Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl  
wanneer dit in Milheeze plaatsvindt.
Papier: Wekelijks wordt op maandagmorgen 
een container geplaatst op Past. Simonisplein 
(zijkant kerk) welke op dinsdagmorgen weer 
wordt opgehaald. 

Openbaar vervoer 
Op regelmatige tijden rijdt een bus van 
Helmond, via Milheeze naar Boxmeer 
en retour. Voor actuele tijden en overig 
openbaar vervoer: www.9292.nl

Met buurtbus 268 van Hermes kun je van 
Milheeze naar Bakel, De Mortel, Gemert, 
Elsendorp en het Elkerliek Ziekenhuis 
in Deurne (en retour). Kijk voor actuele 
reisinformatie op: www.bravo.info  



Dorpsoverleg en thema’s
Het Dorpsoverleg houdt zich bezig met het 
initiëren, bespreken en aandragen en zo 
mogelijk oplossen van zaken welke inwoners 
van Milheeze raken. Dit alles voor het 
algemeen belang en daarmee het bevorderen 
van de leefbaarheid in Milheeze. Daarmee 
wil zij zoveel mogelijk de schakel zijn tussen 
de inwoners van Milheeze en de gemeente. 
Zij vergaderen elke maand in De Schans 
(zie dorpsagenda). Mocht u onderwerpen 
willen aandragen voor de vergadering van 
het Dorpsoverleg dan kunt u dit via het 
contactformulier doen of via de mail:
info@dorpsoverlegmilheeze.nl

Buurtpreventie / whats app
U kunt zich aanmelden bij de buurt-
WhatsApp groep van uw wijk in Milheeze. 
Aanmelden via: www.dorpsoverleg 
milheeze.nl/thema/buurtpreventie

Zorg en Welzijn
Binnen het Dorpsoverleg bestaat een 
werkgroep Zorg en Welzijn die m.m.v. 
dorpsondersteuner kijkt welke behoefte er in 
Milheeze is om te ondersteunen bij de zorg 
voor inwoners van Milheeze.
De dorpsondersteuner kan u ook altijd 
helpen bij vragen op het gebied van Zorg en 
Welzijn.
www.dorpsoverlegmilheeze.nl/thema/
zorg-en-welzijn



Dorpsagenda
Wilt u weten welke activiteiten/evenementen 
er in Milheeze plaatsvinden ga dan naar: 
www.agenda.dorpsoverlegmilheeze.nl
Deze wordt ook opgehangen bij de Dagwinkel, 
Zorgcentrum de Berken en gemeenschapshuis 
de Schans.

www.dorpsoverlegmilheeze.nl

Dorpsondersteuner
Bereikbaar middels:
dorpsondersteuner-milheeze@hotmail.nl
of Tel: 06-2238 3474

agenda.dorpsoverlegmilheeze.nl

HIER WORD JE BLIJ VAN!


