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Kom een virtuele ontdekkingstocht maken 

door de toekomstige nieuwe MFA! 
 

Informatieavond GBOH 
  

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit op 
 

Woensdag 30 oktober aanstaande om 19.30 uur 

in Gemeenschapshuis den Tref te Hapert 
 

Hapert is volop in beweging en er zijn diverse actuele onderwerpen die de inwoners van Hapert  dagelijks 

bezig houden en waarover het college tijdens deze bijeenkomst nadere informatie en duidelijkheid komt 

verstrekken. U wordt daarbij ruimschoots in de gelegenheid gesteld om hierover nadere vragen te stellen 

of opmerkingen te maken. De agenda is als volgt: 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 27 juni 2019.  

 Dit verslag kunt u raadplegen op de website van het GBOH (www.gboh.nl) 

 

3. Toelichting door Staatsbosbeheer en het adviesbureau Ravon op de maatregelen en aanpassingen 

van de fietspaden over de Cartierheide i.v.m. de bescherming van de gladde slang en de achtergrond 

van de gepleegde forse bomenkap in het gebied. 

 

4. Toelichting door het college van B&W op de actuele ontwikkelingen m.b.t.; 

a. Verkeersveiligheid; wat is de actuele de stand van zaken m.b.t. de herinrichting van de 

Nieuwstraat en de Ganzestraat en hoe staat het met de plannen van de grootschalige 

herinrichting van de N284 en welke oplossingen zijn daarvoor mogelijk voor het 

gevaarlijke kruispunt bij Van Mossel? 

b. Kempisch Bedrijven Park; toelichting op de aangekondigde vestiging van een Facility 

Point en welke nieuwe ontwikkelingen dienen zich verder aan? 
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5. Gebiedsvisie Hapert 2040 

Plenaire gedachtewisseling met alle aanwezigen over de inhoudelijke inkleuring van de nieuwe 

gebiedsvisie Hapert 2040, ondersteund door het Bureau Ne9en, en gebaseerd op de thema’s; 

- Wonen in Hapert  

- Functionele versterking centrumgebied  

- Duurzaam en groen Hapert  

- Veilig en bereikbaar Hapert  

- Zorg en welzijn in Hapert  

 

De MFA heeft in Hapert het laatste decennium veel aandacht gevraagd en gekregen waardoor 

andere vraagstukken en initiatieven op het gebied van met name woningbouw, detailhandel en 

verkeersveiligheid enigszins onderbelicht zijn gebleven. Het ontbreekt op dit moment aan een 

actuele totaalvisie op basis waarvan de gemeente Bladel ontwikkelingen en initiatieven kan 

beoordelen. Daarom is het wenselijk om een nieuwe gebiedsvisie voor Hapert op te stellen. Zo kan er 

een integrale ruimtelijke, functionele en maatschappelijke vertaling van deze ontwikkelingen in 

Hapert worden gemaakt.  

 

De gemeente wil in een zo vroeg mogelijk stadium burgerparticipatie toepassen en zoveel mogelijk 

inwoners hierbij betrekken. Het is immers erg belangrijk om te komen tot een breed gedragen en 

complete visie. Het GBOH heeft de gemeentelijke uitnodiging aangenomen om ervoor te zorgen dat 

zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven worden betrokken bij het opstellen van een 

nieuwe visie voor de kern Hapert. Nu ligt er dus de kans om ons als Hapert uit te spreken over wat 

er de komende tijd dient te gebeuren om het behoud van de leefbaarheid en toekomstbestendigheid 

van ons dorp te kunnen bewerkstelligen.  

 
Iedere mening telt hierbij, dus ook die van u! Op de website van het GBOH kunt u een enquête 

invullen (www.gboh.nl/enquête) en daar uw mening geven door te reageren op de stellingen. Geef 

eventueel nog een toelichting waarom u het wel of niet eens bent met de stelling en wat uw ideeën 

of oplossingen daarbij zijn. Bij voorbaat dank voor uw input.  

 

6. Realisatie MFA-Hapert;  

Kom kennismaken met de nieuwe MFA! Architect Jeroen van de Ven van architectenbureau “Tarra 

architecten & stedenbouw”  en projectwethouder Davy Jansen nemen u met een 3-dimensionale 

presentatie mee in een virtuele rondgang door de nieuwe MFA. Hoe komen de nieuwe klaslokalen er 

uit te zien, hoe wordt de Kloostertuin in de voormalige pastorie gehuisvest, hoe wordt de kerk 

omgebouwd en hoe zijn de ruimten van den Tref in de nieuwe accommodatie opgenomen? Kortom; 

hoe komt het nieuwe “Hart van Hapert” er uit te zien? U krijgt een uitvoerige toelichting op de 

indeling, de architectuur, de actuele stand van zaken en het vervolg. 

 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 

 

Bestuur GBOH 


