Verslag

Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert
woensdag 18 december 2019, 19.30 uur, Gemeenschapshuis den Tref
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Frits Oomen opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, in het bijzonder de
leden van het college. Een afmelding is ontvangen van wethouder Davy Jansen en de GBOH
klankbordgroep leden Laurens van Gompel, Henk van de Sande, Marco van den Heuvel,
Hanneke van Dongen, Petra van de Borne, Jan Tijssen en Carol Iding.

2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 30 oktober 2019
Deze worden ongewijzigd akkoord bevonden.

3. Toelichting door dhr. Leo Vennix van de gemeente Bladel op het gemeentelijk beleid
m.b.t. klimaatverandering en extreem weer.
Dhr. Leo Vennix geeft een uitvoerige algemene toelichting op de opdracht die de gemeente
heeft om een klimaat-stress-test uit te voeren. Deze is landelijk gebaseerd op 4 thema’s:
wateroverlast, hitte, droogte en dijkzekering. Hij schetst, aan de hand van diverse
voorbeelden uit de gemeente en de regio, de ontwikkelingen en verwachtingen en de
consequenties die dit heeft voor o.a. mensen, dieren, wegen, rivieren, de landbouw en ook voor
bv evenementen. De kwetsbare plaatsen in Hapert zijn met name voor wateroverlast
inzichtelijk. Hij geeft het belang en effect aan van aansluiting op een gescheiden riolering.
Hij benadrukt het belang van het samen optrekken van de gemeente en de inwoners bij het
doorvoeren van maatregelen (zijn PowerPoint presentatie is als bijlage bijgevoegd).

4. Toelichting college van B&W op de actuele ontwikkelingen m.b.t.;
a. Woningbouw in Hapert

Wethouder Fons d’Haens geeft aan dat er op korte termijn geen grote bouwontwikkelingen
gepland zijn. Er resteert momenteel enkel de nog te realiseren woningen in het woonbos
(Burg. Swachtenstraat en Burg. Gremstraat). Het traject wordt opgestart om de twee
herontwikkeling terreinen, die vrijkomen na realisatie van de MFA (den Tref en het Palet)
te gaan inkleuren waarbij de wensen vanuit de nieuwe Gebiedsvisie nadrukkelijk zullen
worden meegenomen. De wethouder maakt melding van het door dhr. Roel van Heugten
ingediende bouwplan aan de Wijer, gelegen tussen het in aanbouw zijnde migrantenhotel en
de nieuwe wijk Dennenoord. Dit plan wordt momenteel door de gemeente beoordeeld
waarbij ook de gevolgen voor de infrastructuur nadrukkelijk zullen worden meegenomen.

b. Verkeersveiligheid; herinrichting Nieuwstraat/Ganzestraat en N284;

Wethouder Wim van der Linden meldt dat de herinrichting van de Ganzestraat op

Secretariaat: J.A.H.M. van de Ven – Molenstraat 30 – 5527 GB – Hapert – T06-51562615

schema ligt en omstreeks april 2020 zal worden afgerond. In aanvulling op het
oorspronkelijke plan heeft de gemeente besloten om het eerste deel van de
asfaltering tot aan het kapelletje van een nieuwe deklaag te voorzien. De
geconstateerde vervuiling in de Kuil is gesaneerd en momenteel vindt herbestrating
plaats. De renovatie van het dieren-weitje en de vijver is voorzien in januari-februari.
Voor de grootschalige renovatie van de N284 schetst de wethouder de ambities en
de doelstellingen. Hierbij zijn de noodzakelijke oplossingen voor auto, fiets, landbouw
verkeer en openbaar vervoer, uitgewerkt in vier scenario’s. Voor fietsers wordt de
oplossing met name gezocht in het realiseren van diverse fietstunnels. Geopteerd
wordt voor scenario 2; Kruispunten en slimme oplossingen, in combinatie met slimme
elementen van de andere scenario’s. Planning voor aanvang van de realisatie is 2023
(de PowerPoint presentatie is als bijlage bijgevoegd).
Vanuit de aanwezigen wordt aandacht gevraagd voor het gebrek aan openbaar vervoer op
de industrieterreinen en het belang van dubbelzijdige fietspaden. Ook wordt nadrukkelijk
de wenselijkheid van verplaatsing van automobielbedrijf Van Mossel geuit.

c. Kempisch Bedrijven Park

Burgemeester Remco Bosma meldt dat er, ten opzichte van de vorige bijeenkomst,
geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

d. Voortgang realisatie MFA-Hapert









Bij afwezigheid van project wethouder Davy Jansen geeft wethouder Wim van der
Linden een toelichting op de actuele stand van zaken.
Omdat twee van de vijf uit geselecteerde bedrijven zich hebben teruggetrokken is aan
twee nieuwe bedrijven gevraagd om een aanbieding te doen. Zij moeten dezelfde tijd
krijgen om hun aanbieding samen te stellen als de bedrijven die in eerste instantie zijn
geselecteerd. Dit betekent dat de uiterste datum om in te leveren is verschoven van eind
januari 2020 naar 11 maart 2020.
Ondertussen is gestart met het ophalen van input bij betrokken en belanghebbende
partijen bij de inrichting van de omgeving van de nieuwe MFA waarvoor binnen de totale
begroting een stelpost is opgenomen.
Samen met de deelnemers / gebruikers wordt afgestemd over de sfeer, uitstraling en
kleurstelling om een harmonieus geheel te creëren, met mogelijkheden voor de
afzonderlijke deelnemers / gebruikers om zich binnen het totaal toch te onderscheiden en
de eigen identiteit te behouden.
Met de deelnemers / hoofdgebruikers worden verkennende gesprekken gevoerd over de
rol, taak en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke deelnemers binnen de totale opzet
van de nieuwe MFA. Gezamenlijk uitgangspunt is dat gezamenlijk wordt opgepakt en
ingevuld wat gezamenlijk kan. De eerste ideeën / afspraken daarover worden verwoord in
concept-overeenkomsten. Daarbij zal gaande weg duidelijk worden hoe de organisatie er
uit gaat zien en hoe de bestuur-, beheer- en exploitatietaken worden verdeeld.
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Om in de pastorietuin onderzoek te kunnen doen naar de bodemgesteldheid en archeologie
was een doorbraak nodig in de beukenhaag en bleven hopen gerooid struikgewas achter.
Daarmee werd deze plek makkelijk toegankelijk en mogelijk een aantrekkelijke hangplek,
zonder sociale controle. Omdat het groen hier toch moet wijken voor de nieuwbouw van de
MFA, is met het ruimen van de pastorietuin alvast een voorschot genomen.
Vastleggen transformatie kerk en pastorie tot MFA: om dit proces goed te kunnen volgen
en vast te leggen voor later, zijn afspraken gemaakt voor het per fase maken van foto’s en
bewegende beelden. Binnenkort worden camera’s geplaatst voor het maken van time-laps.
Invulling achterblijvende locaties: na oplevering van de MFA komen zowel de huidige
ondergrond van basisschool Het Palet als het perceel van gemeenschapshuis Den Tref
beschikbaar voor een andere invulling. Door de gemeente is gestart met een eerste
inventarisatie van mogelijkheden die deze ontwikkeling Hapert kan bieden.

5. Gebiedsvisie kern Hapert 2040;

Irma van den Wildenberg van Negen schetst, aan de hand van een PowerPoint presentatie (als
bijlage bijgevoegd), het in de voorbije maanden, onder regie van het GBOH intensief
doorlopen traject, de gerealiseerde participatie met de diverse geledingen van de Hapertse
samenleving, de daaruit per thema opgehaalde speerpunten, het rapport als eindresultaat en
het beoogde vervolg traject.
Aansluitend spreekt voorzitter Frits Oomen een woord van trots en dank over het doorlopen
traject en het behaalde resultaat. Verantwoordelijk wethouder Fons d’Haens geeft aan dat
hij zeer tevreden is met het behaalde resultaat en vooral ook de wijze waarop dit tot stand is
gekomen. Hij benadrukt dat hij graag, samen met het GBOH, de uitdaging aan gaat om de
benoemde speerpunten verder te brengen.
Namens het GBOH overhandigd voorzitter Frits Oomen vervolgens de nieuwe Gebiedsvisie
kern Hapert 2040 officieel aan burgemeester Remco Bosma.

6. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
7. Sluiting
Voorzitter Frits Oomen dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng, wenst iedereen
prettige feestdagen en een voorspoedig 2020 en sluit om 21.15 uur de bijeenkomst.
Johan van de Ven
Secretaris GBOH

Hapert, 19 december 2019.
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