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VERSLAG OPENBARE DORPSRAADSVERGADERING VAN WOENSDAG 15 JULI 2020 OM
20.00 UUR IN D’N ANLOÔP TE HOOGELOON
Aanwezige leden van Dorpsraad:
Aanwezige Wethouders:
Aanwezige Raadsleden:
Aanwezige Commissieleden:
Belangstellenden:
Bericht van verhindering:
Notulist:

Arno Baijens, Jo Brans (voorzitter), Wim van den Broek,
Kees de Jong, Cees Liebregts, Lies Roovers, Frans Tholen
Wim van der Linden, Fons d’Haens en Davy Jansen
Anjo van de Huygevoort-van Hoof (CDA)
Henri van Gorp (CDA)
41 personen
xxx
Rianne Beerens – van Dingenen

•

Opening door de voorzitter van de Dorpsraad.
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom in deze
speciale tijd, waarin ook tijdens deze vergadering voldoende afstand gehouden wordt. Samen
met D’n Anloôp hebben we kunnen regelen dat de vergadering nu toch door kan gaan. Een
bijzonder woord van welkom aan wethouders Van der Linden, d’Haens en Jansen.

•

Verslag Openbare vergadering van 13 november 2019
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de notuliste.

•

Ingekomen stukken en mededelingen
•

•
•

Kermis Hoogeloon.
De kermis gaat dit jaar niet door, hebben we van de gemeente te horen gekregen. We
mogen wel zelf een kermis organiseren, wel met dezelfde kermisexploitanten als die er
andere jaren zijn. De kermissen in bijvoorbeeld Duizel en Steensel gaan wel door
Wethouder Jansen licht toe dat de gemeente heeft besloten om alle kermissen binnen de
gemeente Bladel geen doorgang te laten vinden. Alleen Casteren zou na de versoepeling
plaatsvinden, was eerst 1 september. Vanuit Hoogeloon zou wellicht ingezet worden op
een winterkermis. De kersmisexploitanten willen graag meedenken om toch nog iets te
organiseren. Door de gemeente wordt er geen vergoeding gevraagd aan de exploitanten,
dan kan er dus wellicht een aangepaste kermis georganiseerd worden. Ook in Bladel en
Casteren wordt bekeken of er nog iets georganiseerd kan worden, formele verzoeken
liggen er echter nog niet.
Inrit Houthandel Gooskens verplaatsen
Komt nog terug bij de presentatie van de werkgroep Veiligheid
Aansluiten bij fietspad Dominépad.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat de gemeente geen fietspad gaat aanleggen, dat
is al eerder gemotiveerd. In Eersel komt het (aansluitende) fietspad steeds terug in de
jaarplannen, maar is er ook dit jaar weer vanaf gevoerd. Ook Eersel geeft er dus geen
prioriteit aan. Er komt – naar verwachting begin 2021 - een nieuwe verkeersvisie voor de
gemeente Bladel, daarin zal de suggestie worden meegenomen. Er wordt begonnen met
een evaluatie, welke punten zijn er al aangedragen. De gemeente kent het punt van de
dorpsraad. Bij de volgende verkeersvisie zal daar nog reactie op gegeven worden.
Gevraagd wordt om ook een fietspad naar Knegsel, voorbij de kruising Broekenseind – de
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Fluiter, daarin mee te nemen. De wethouder zegt toe dat deze ook op het lijstje wordt
gezet, maar dat dat dus geen toezegging is dat deze ook werkelijk gerealiseerd wordt.
•

Gezamenlijke aanpak rattenplaag
Korte presentatie door de heer Kees Lavrijssen van Lavrijssen Ongedierte Bestrijding
De heer Lavrijssen geeft aan dat hij al flink aantal jaren bezig is met ongediertebestrijding.
Vooral ratten zijn tegenwoordig een grote plaag in veel gemeenten, niet alleen in Bladel.
Mensen zijn nu meer thuis, buiten en zien dan van alles over de schutting of het gazon lopen.
Vaak ligt er eten in de buurt, voor vogels of kippenvoer dat vrij toegankelijk is voor ratten.
Daar is niet veel tegen te doen, alleen een gezamenlijke aanpak van het probleem. Buren
hebben er ook last van, samen aanpakken dat ben je er het snelst vanaf. Binnen bebouwde
kom gaat het om de zwarte rat, die wordt gemiddeld twee jaar, heeft dan acht worpen, zes
jongen per keer. Tel maar uit…. Buiten mag er geen gif gebruikt worden, wel klemmen.
Binnen mag gif wel. Er mag steeds minder gebruikt worden maar er moet steeds
gecontroleerd worden. Mensen mogen eventueel ook zelf controleren. Na een paar weken is
het probleem vaak opgelost, zeker als iedereen in de buurt meedoet met de bestrijding. Als er
een koppel blijft zitten werkt het niet. Belangrijk is dus dat het gezamenlijk gebeurt anders
werkt het niet. De bruine rat zit vaak in het buitengebied, die kom je hier niet veel tegen. Hij
benadrukt dat je er niks aan kunt doen als je ze krijgt, maar je kunt ze wel samen bestrijden.
Piet Graat deelt als buurtcoördinator en ‘ervaringsdeskundige’ zijn ervaringen met de
rattenoverlast. Ook hij benadrukt dat het heel belangrijk is om als buurt samen op te treden
om een eventuele rattenplaag te bestrijden. Als buurtcoördinator kun je hem inschakelen om
de buurt te informeren met een brief. De mensen wie het betreft moeten wel zelf een
ongediertebestrijder inschakelen en betalen.
Op een vraag uit de zaal antwoordt de heer Lavrijssen dat je vaak aan uitwerpselen of sporen
kunt zien dat er ratten in de buurt zijn, ook al zie je ze zelf niet. Honden of katten reageren er
ook vaak op. Let op met vogelvoer, het is nu niet meer nodig om ze te voeren. Gebruik een
vogelhuisje met opstaande rand en pvc-pijp zodat ze er niet tegenop kunnen klimmen. Geen
los voer, alleen vetbollen.
In de pauze zijn nog vangmiddelen te bekijken. De voorzitter bedankt de heer Lavrijssen voor
zijn informatie.

•

Presentatie watervisie Hoogeloon
Door de heer Leo Vennix
De heer Vennix is projectleider Watervisie van de Gemeente Bladel. Ook tijdens de vorige
vergadering heeft hij een toelichting gegeven. Hij constateert dat het onderwerp in ieder geval
wel leeft in Hoogeloon.
Hij licht toe dat er nu een oud rioolstelsel ligt dat nu vuil water en regenwater afvoert door
middel van kleine buizen. Sinds 2016 heeft dat tot veel wateroverlast geleid bij zware buien.
Daarom gaan we over op een groot waterafvoersysteem en proberen we zoveel mogelijk
water vast te houden voordat het naar de Kleine Beerze gaat. Eerst zakt het in de bodem en
wadi’s.
Per straat wordt ,samen met het bureau, bekeken wat er moet gebeuren. Samen met
waterschap wordt bekeken of watergangen beter gebruikt kunnen worden. Grote sloten die
vaak droog staan bijvoorbeeld. Regenwater wordt bij voorkeur bij de bron gescheiden, zodat
het niet terecht komt bij de waterzuivering.
Het gebied Volderstraat, Driesboom, Hoogcasterseweg wordt op dit moment aangepakt,
daarna volgen in verschillende fases andere delen van Hoogeloon. Hij licht per fase toe wat
de plannen zijn.
Er wordt een meerjarenprogramma opgesteld en stukken die het meest kwetsbaar zijn
worden het eerst aangepakt. Fase 1 en 2 hebben de hoogste prioriteit.
Op www.rainfra.nl/projecten/Hoogeloon-fase1 staat meer informatie en hier kunnen ook
suggesties en vragen achtergelaten worden. Alle suggesties zijn hier welkom. Deze link staat
ook op Hoogeloon.info
Hij benadrukt nog even dat het jammer is dat er zo weinig mensen op de inloopmiddag
aanwezig waren. Ook op de website zijn maar enkele vragen gesteld. We zijn blij met
kritische vragen, wellicht kunnen de plannen nog aangepast worden als dat nodig is.
De voorzitter bedankt de heer Vennix voor zijn toelichting.
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• Update (PON) werkgroepen Hoogeloon
Zie bijlage 1 voor de samenstelling van de diverse werkgroepen.
Werkgroep Activiteiten Jong & Oud
Kartrekker: Wil Swaanen
Het maken van een welkomstpakket heeft even stilgelegen, maar wordt binnenkort weer
opgepakt. Er is een bijeenkomst geweest om samen met de buurtverenigingen te kijken wie er
welke activiteiten op kan en wil pakken. Animo hiervoor was helaas erg laag. Als er niemand mee
wil werken, gebeurt er niets. Maar ook dat heeft vanwege corona even stilgelegen en wordt na de
vakantie weer opgepakt. Hoogeloon.info zoekt redactieleden om de site te verlevendigen. Het is
de bedoeling dat er een activiteitenkalender komt op hoogeloon.info. Hierop komt alles wat de
verenigingen organiseren zodat je op makkelijke manier kunt zien wat er al gepland is zodat je
daar met eigen organisatie rekening mee kunt houden. Hiervoor worden alle verenigingen
benaderd. Die kunnen straks zelf invullen of activiteiten doorgeven aan de werkgroep. In
Casteren bestaat al zo’n activiteitenkalender, bekeken wordt of daarvan iets kan worden
overgenomen.
Werkgroep Beweging en gezondheid
Kartrekker: Walter Ansems (Dominépad)
Doel: binnen 5 jaar zijn de inwoners bewust van gezonder leven. Om gezond te blijven moeten
we veel bewegen. We hebben onlangs nog kunnen zien hoe belangrijk het is om gezond te
blijven.
Het is de bedoeling om voorlichting geven tijdens een openbare dorpsraadvergadering over
sport, activiteiten en voeding. Bekeken wordt nog of de Wandel driedaagse dit jaar nog
georganiseerd kan worden.
Ook deze werkgroep wil graag meer ondersteuning van bijvoorbeeld de buurtverenigingen. Wie
mee wil doen met de werkgroep kan zich melden bij Walter. Desgevraagd licht Kees de Jong toe
dat het de bedoeling is een specialist uit te nodigen voor openbare dorpsraadvergadering die
bijvoorbeeld iets vertelt over diabetes. Belangrijk is dat we dingen niet dubbel doen als
werkgroepen samen kunnen werken aan een onderwerp. Uiteraard wordt er bij het organiseren
van activiteiten rekening gehouden met mindervaliden. Bekeken wordt wat er aan aangepaste
activiteiten georganiseerd kan worden.
Vanuit de zaal komt de tip om te inventariseren wat er al aan activiteiten georganiseerd worden in
het kader van bewegen. Zorgen dat je niemand voorbijloopt, wel samenwerken. Bijvoorbeeld met
zorgcoöperatie.
Werkgroep Contact en eenzaamheid
Kartrekker: Sjan Kaethoven
Sjan vertelt iets over de achtergrond van waaruit de werkgroep opereert.
Sociale contacten zijn belangrijk om je niet eenzaam te voelen. Gemis aan mensen die je helpen
en gemis om ergens bij te horen als een koor of sportclub kunnen ertoe leiden dat je je wel
eenzaam voelt. Eenzaamheid hoort niet alleen bij ouderen maar ze hebben wel meer kans om
zich eenzaam te voelen omdat ze niet meer werken of kunnen sporten of omdat er mensen
wegvallen. Ouderen hebben meer behoefte aan contact, om eigen verhalen te vertellen. Uit een
eerder gehouden enquête gaf slechts één persoon aan dat hij/zij zich eenzaam voelde.
Percentage ligt gemiddeld veel hoger. Belangrijk is om er op tijd iets aan te doen. Wie zijn mijn
contacten, bij wie voel ik me goed. Ga daar dan nu in investeren, begin op tijd, zoek contact en
laat zien dat je daar behoefte aan hebt. Soms kun je het niet alleen oplossen. Die samenwerking
wil de werkgroep met het Maatjesproject bieden. Is echt maatwerk, aanvraag komt vaak via
zorgcoöperatie binnen. Dan wordt bekeken wat het probleem is en of mensen zelf contact willen.
Binnen de werkgroep wordt bekeken wie er het beste bij zou passen. Een goede match is
belangrijk, daar wordt veel energie in gestoken. Dan kijken wat ze willen doen, kan iets kleins
zijn, vertellen over vroeger en wat hen bezighoudt. Of met duofiets rijden en naar terras.
Signaleren is ook belangrijk: als je mensen in omgeving kent die een gesprek willen, dan kun je
dat melden bij de werkgroep.
PAUZE
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Werkgroep Kinderopvang
Kartrekker: Linda van Sambeeck
Doel van deze werkgroep was het in kaart brengen van de wensen en behoeften van ouders en
het realiseren van kinderopvang in Hoogeloon.
Om de behoeften in kaart te brengen zijn er enkele enquêtes gehouden onder ouders met jonge
en schoolgaande kinderen. Uitslag van de enquêtes: 89 ouders ingevuld, 85% wil opvang in
eigen dorp, liefst in de dorpskern en ook buitenschoolse opvang.
Ook belangrijk is dat kinderen op één locatie gehaald en gebracht kunnen worden, veel kunnen
buitenspelen en gezonde voeding krijgen.
Met deze uitslag is het doel bereikt en is de Werkgroep klaar met de taak. Zelf heeft Linda
plannen om een kinderopvang te realiseren aan de Breestraat. De eerste stappen hiervoor zijn
gemaakt, maar het zal nog wel even duren voor de opvang daadwerkelijk van start gaat. Deze is
bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar, in een landelijke omgeving, ze kunnen zich ontwikkelen
in eigen tempo, er wordt gekeken en geluisterd naar de behoefte van het kind. Ze geeft nog een
sfeerimpressie van de binnen- en buitenruimte. Basisschoolkinderen kunnen naar en van school
worden gebracht/gehaald. Zie kinderopvanghoogeloon@gmail.com voor vragen om op de hoogte
te blijven.
Werkgroep Veiligheid
Kartrekker: Frans Tholen
Belangrijkste onderwerp van deze werkgroep is op dit moment de reconstructie van de situatie bij
Gooskens Hout. Gehoopt en verwacht was dat er een uitrit naar de Heuvelseweg zou komen.
Dat zou veel veiliger zijn dan de vele vrachtwagens door het dorp. Gooskens is benaderd maar
verwees door naar bureau Van Steensel. Zij vinden de uitrit veilig zoals hij nu gepland is. Het is
al veiliger omdat ze niet meer naar de andere kant van de weg hoeven. Uit een rondvraag bij de
omwonenden bleek een duidelijke voorkeur voor (het onderzoeken van de mogelijkheden voor)
een uitrit via de Heuvelseweg. Wethouder d’Haens licht desgevraagd toe dat het niet is
toegestaan om een weg aan te leggen door het buitengebied. Bovendien zou dat ook slechts een
gedeeltelijke oplossing zijn omdat het verkeer niet alleen van de A67 komt maar heel veel
verkeer komt vanuit het noorden van de A58. De gemeente is tevreden met het plan zoals het er
nu ligt. Aan- en afvoer kan straks via één inrit en dat is al veel veiliger.
Vanuit de zaal komt reactie dat er al heel veel verkeersoverlast is door de vele vrachtwagens die
er nu al langs komen dat worden er alleen maar meer. De weg is daar niet tegen bestand.
Wegdek van de Hoofdstraat moet aangepast worden. Wat nu door de Breestraat gaat komt
straks allemaal op de Hoofdstraat. De weg oversteken was voor Hoogeloon niet zo’n probleem,
dat lag meer bij Gooskens zelf. Verplaatsing van Gooskens Hout uit Hoogeloon is ook geen optie
meer. Gooskens zou dan naar Moerdijk gaan, niet naar Hapert.
d’Haens geeft aan dat de vraag is al eerder gesteld en beantwoord. Men hoeft het er niet mee
eens te zijn, maar het antwoord zal niet anders zijn. De Gemeente wil geen nieuwe inrit door het
buitengebied. Argumenten zijn al eerder aangedragen.
Sluipverkeer, ook niet bestemd voor Gooskens, door Casteren en Hoogeloon zou opgelost
kunnen worden als de knelpunten in de N284 worden aangepakt.
Benadrukt zou moeten worden dat de 30 km-zone ontzien moet worden en er geen vrachtverkeer
door moet kunnen.
De Dorpsraad gaat opnieuw in gesprek met Gooskens Hout, hebben nu ook de uitslag van het
buurtonderzoek. Wordt vervolgd.
Verdere onderwerpen: Inbraken kunnen we niet veel aan doen om die te voorkomen. Voetpaden
veiliger, staat al op de planning. Verder willen we veiligere fietspaden, maar dat is ook al
besproken.
Met een filmpje vraagt Frans aandacht voor onder andere gevaarlijke verkeerssituaties,
fietspaden, voetpaden, ruime inritten, overhangende begroeiing. AED-apparaten, aandacht voor
drugscriminaliteit, inbraakpreventie. Ideeën kan men melden bij de werkgroep.
Werkgroep Woningbouw
Kartrekker: Jo Brans
Doelstelling: bouwplannen beter op elkaar laten aansluiten, zodat er altijd bouwgrond
beschikbaar is. Na een paar gesprekken met de Gemeente was al duidelijk dat we dat niet voor
elkaar zullen krijgen.
Steeds meer mensen in Hoogeloon hebben een groot huis en zouden kleiner willen worden.
Bijvoorbeeld door middel van woningsplitsing, in een tuinhuis of zo. De werkgroep is in contact
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gekomen met Stichting Statiegeld op Jeugd. Deze stichting wil nieuwe woonvormen introduceren
en is uitgenodigd om komende dorpsraadvergadering een uitleg geven wat de mogelijkheden zijn
om daar iets mee te doen.
Op de vraag of er nog wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn na het plan Akkerstraat wordt
geantwoord dat daar ook nog aan gewerkt wordt.
Werkgroep Zorgdiensten
Kartrekker: Marlou Kremer
Marlou vertelt in het kort iets over de werkgroep Zorgdiensten. Er waren twee werkgroepen, ook
Contact en eenzaamheid, die duidelijk bij de zorgcoöperatie thuishoren. Voor de andere hebben
we gelukkig goede kartrekkers gevonden. Ze is blij dat er ondanks corona toch wat voortgang is
geweest.
Zorgdiensten: voor de minder vitale ouderen in Hoogeloon. Mensen die toch al kwetsbaar zijn.
Deze doelgroep valt vaak tussen wal en schip. Kookgroep, spreekuur, dagbesteding zorgthuis en
zorgvilla. Sommige vrijwillig, andere in samenwerking met professionals. Wat kunnen we als
vrijwilliger, waar moet je samenwerken.
Het doel van de zorgcoöperatie is om ertoe bij te dragen iedereen in Hoogeloon oud te laten
worden. En voor heel veel mensen lukt dat ook. Doel willen we vasthouden. Na 15 jaar
zorgcoöperatie denken we na wat er weer gaat veranderen.
Zorgcoöperatie goed op de kaart zetten
doel: alle bewoners kennen de coöperatie en zijn actief betrokken. Beoogd resultaat: meer leden
en herkenbare toegevoegde waarde lidmaatschap
Hiervoor is een brochure gemaakt die overal in Hoogeloon is bezorgd. Hierin wordt uitgelegd hoe
je goede zorgdienst in het dorp kunt hebben. Professional, vrijwilliger en klant, als een driehoek.
Coördinatie vrijwilligers vanuit zorgcoöperatie
Ingrid Swaanen en Sjan zijn daarmee bezig geweest. Hebben map gemaakt en er is een
coördinator aangesteld voor de vier onderdelen: kookgroep, dagbesteding, zorgvilla en
maatjesproject
Zorgcoöperatie behouden
Ingrid Swaanen is bij het bestuur gekomen, Adel doet de financiële administratie.
De coöperatie wil graag meer leden krijgen. Daarom wordt binnenkort informatie verspreid met
uitleg waarom men lid zou moeten zijn. Is belangrijk als loyaliteit naar het dorp, om vrijwilligers te
ondersteunen en invloed uit te oefenen.
Toegevoegde waarde: signaleren van de kwetsbare oudere en verder helpen (Sjan)
Marlou is veel bezig met invloed op de traditionele zorg, ook bijvoorbeeld via de cliëntenraad bij
Joris Zorg. Die gaan ook over thuiszorg en villa. Vooral bij thuiszorg is nog werk aan de winkel.
Moeten soms ‘nee’ zeggen. We hebben de zorg niet zelf, moet via Joris zorg.
Ook is er aandacht voor: vrijwilligersorganisatie faciliteren en Nieuwe woonvormen voor ouderen.
Werkgroep Vraag en Aanbod
Kartrekker: Walter Ansems (Hoogcasteren)
Doel is het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van praktische hulpdiensten,
bijvoorbeeld klussen. Iedereen kan vrijwillig en vrijblijvend op een vraag ingaan. Het in kaart
brengen van mogelijke diensten is inmiddels gebeurd. Zit deels overlapping in met andere
diensten, zoals de chauffeursdienst en klussendienst. Benadrukt wordt dat ze overlappen niet
maar samenwerken. Bij de werkgroep zijn er meer incidentele vragen. Er komt een appgroep
waar deze personen deel van uitmaken. 50 mensen hebben zich al aangemeld. Er komt een
bijeenkomst waar de deelnemers op de hoogte worden gesteld van wat de bedoeling is. Aan
Anita Tholen en Lies van Lieshout kunnen de hulpvragen worden gesteld. Zij zetten het op de
appgroep, wie het past kan daar dan op reageren.
Belangrijk is om begrenzing vast te stellen in tijd en vergoeding. Hoeft niet altijd gratis. Het
initiatief staat of valt met veel aanbieders. Daarom is een grote groep nodig. Is geheel vrijblijvend,
maar als er iets voorbij komt wat je wil doen, kun je dat aangeven. Aanmelden kan via
06 14447958 of hoogeloonhelpt@gmail.com
• Rondvraag.
• Jo: gemeente was op zoek naar ambassadeurs, Frans Tholen en Kees Liebregts zijn dat
geworden. Geven informatie voor de gemeentegids
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• Vraag uit de zaal: uitnodiging voor deze vergadering stond pas deze week in het
Hoogeloontje. Kees: heeft al eerder in “het Hoogeloontje” gestaan, ook op informatiebord en
Hoogeloon.Info.

• Afsluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen hartelijk bedankt voor de aanwezigheid. Hij spreekt de hoop uit dat
we een volgende keer niet meer zo ver uit elkaar hoeven zitten en sluit af met: Wees zuinig op elkaar!
Hij sluit de vergadering om 22.35 uur

RB/170720
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Bijlage 1:

Samenstelling Werkgroepen
Datum 16-07-2020

Werkgroep Activiteiten Jong & Oud
Kartrekker:
Wil Swaanen
Leden:
Frans Tholen
Frans Visser
Hanneke de Groot
Arno Baijens
Rianne Bolte
Noortje Tholen
Werkgroep Beweging en Gezondheid
Kartrekker:
Walter Ansems (Dominépad)
Leden:
Hendrik Beerens
Kees de Jong
Ed Kennis
Astrid Oomens.
Werkgroep Contact en Eenzaamheid
Kartrekker:
Sjan Kaethoven
Leden:
Ria van der Putten,
Anny van Sambeeck – Swaanen,
Annie van Nunen,
Carli Ouburg,
Joke Gerritsen,
Harrie en Petra Bullens.
Werkgroep Kinderopvang
Kartrekker:
Linda van Sambeeck
Leden:
Moniek van Luffelen,
Lysanne Timmermans,
Noortje Bolte.
Werkgroep Veiligheid
Kartrekker:
Frans Tholen
Leden:
Wim vd Broek,
Kees Liebregts,
Sandra Kennis,
Hein vd Linden,
Jan v Rooij,
Jo vd Heijden.
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Werkgroep Woningbouw
Kartrekker:
Jo Brans
Leden:
Kees Liebregts
Lies Roovers,
Piet Wouters,
Ad Pijnenborg,
Jan van Rooy jr.

Werkgroep Zorgdiensten
Kartrekker:
Marlou Kremer
Leden:
Gerrie Gooskens,
Ed Kennis,
Rian Goossens,
ZC Bestuur: Sjan Kaethoven,
Maud van der Zanden.
Werkgroep Vraag en Aanbod
Kartrekker:
Walter Ansems (Hoogcasteren)
Leden:
Anita Tholen,
Lies van Lieshout,
Bieneke van de Pas,
Kees de Jong.
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