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Verslag Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
Woensdag 1 juni 2016 - 19.30 uur - Gemeenschapshuis den Tref 

 

1. Opening 

Voorzitter Antoon Poppeliers heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder het 

voltallige college van Burgemeester en Wethouders. Er zijn afmeldingen ontvangen van 

de klankbordgroepleden Henk Straatman, Gerard Smetsers, René Straatman en 

William Spooren. Er zijn verder geen mededelingen 

 

2. Toelichting op het WMO beleidskader door wethouder Joan Veldhuizen 

Aan de hand van een uitgebreide PowerPoint presentatie ligt de wethouder de 

ontwikkelingen met betrekking tot het WMO beleidskader uitvoerig toe. De 

PowerPoint presentatie is als bijlage aan deze notulen toegevoegd. 

 

3. Toelichting op de actuele stand van zaken realisatie MFA Hapert. 

Wethouder Joan Veldhuizen presenteert wederom aan de hand van een PowerPoint 

presentatie de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de MFA Hapert. 

Ze schetst de ontwikkelingen die zijn doorlopen en de ontwikkelingen die aanstaande 

zijn. Het jaar 2016 zal geheel worden benut om de voorbereidingen gedegen uit te 

voeren. De planning is krap maar vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat in het voorjaar 

2017 tot aanbesteding en gunning kan worden overgegaan. Wederom wordt benadrukt 

dat communicatie rondom de voortgang erg belangrijk is. De PowerPoint presentatie 

maakt eveneens onderuit van deze notulen. 

 

4. Actuele stand van zaken;  

a.   Herinrichting 50 km gebied Hapert; wethouder van der Linden licht stand van 

zaken toe. Er is voor de Wijer een bijeenkomst geweest waarbij een 

klankbordgroep is gevormd. Will Slenders is daarin namens het GBOH 

vertegenwoordigd. In de uitwerking van de plannen heeft veiligheid een hogere 

prioriteit gekregen dan het groen. Natuurlijk zal worden gestreefd om het 

groene karakter zoveel mogelijk te handhaven. Na de Wijer wordt de 

Ganzestraat en de Nieuwstraat en als laatste de Oude Provincialeweg aangepakt. 

Er is bewust voor gekozen om de Oude Provincialeweg als laatste te doen om 

daarmee ook de consequenties van de realisatie van de MFA alsmede de 

resultaten van het onderzoek N284 / kruising van Mossel mee te kunnen nemen. 

b.   Nieuwe woonvisie gemeente Bladel; wethouder Fons d’Haens licht de nieuwe 

woonvisie toe waarin een accentverschuiving heeft plaatsgevonden van de aard 

van de te bouwen woningen, geheel geënt op de gewijzigde vraag vanuit de 

bevolking. 
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c.   Wethouder Fons d’Haens geeft hierna nog een toelichting op de stand van zaken 

van de diverse bouwprojecten in Hapert. De woningen in het Claassenspark 

worden momenteel verkocht of te huur aangeboden. De belangstelling is groot en 

het is wachten op de eerste bouwhandelingen. Voor de realisatie van het 

FlexHotel Dijkmans worden de voorbereidingen getroffen in de vergunningen 

sfeer. Het bouwplan van Dingenen is aangepast naar kleinere bouwkavels en wordt 

opnieuw uitgewerkt. De bouwpercelen op het KBP worden eveneens aangepast 

naar kleinere percelen. Dit alles in lijn met de nieuwe woonvisie.  

d.   Wandel en fietsroutes: wethouder van der Linden meldt dat de aanleg van de 

wandelroute op het KBP is vertraagd doordat aansluiting wordt gezocht met 

landelijke fiets en wandelroutes. De kosten voor beoogde fietsverbinding tussen 

Hapert en Bladel zijn becijferd op € 700.000. Daarmee wordt ook de 

landschappelijke inpassing als tegenhanger van het Jarabos bewerkstelligt 

inclusief een brug over de Beerze. Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen 

of de fietsverbinding in deze vorm onderdeel uit gaat maken van de 

meerjarenbegroting. 

 

5. Actuele ontwikkelingen KBP  

Burgemeester Swachten geeft aan trots  te zijn op de achtste plaats van de 

gemeente Bladel op de ranglijst van aantrekkelijke bedrijvenparken. Tevens geeft hij 

aan dat de technologie week wederom succesvol is verlopen op het KBP. De 

belangstelling was groot, zowel tijdens de ondernemers bijeenkomst als bij het 

publiek tijdens de open dag. De burgemeester gaf aan dat de tent volgende keer ook 

voor verenigingen of evenementen beschikbaar is. Daarnaast kon hij melden dat 

nieuwe vestigingen op het KBP aanstaande zijn.  

 

6. Rondvraag 

De vraag wordt gesteld hoe het staat met de rigoureuze bomenkap achter de 

Hapertse Weide langs de N284. Wethouder d’Haens geeft aan dat bouwbedrijf van 

Gisbergen hiervoor een herplantingsplicht heeft. Hij geeft aan de actuele stand van 

zaken na te zullen gaan. 

 

7. Sluiting 

Antoon Poppeliers dankt de aanwezigen voor ieders belangstelling en inbreng en hoopt 

hen de eerstvolgende bijeenkomst weer te mogen begroeten. 


