
 

Secretariaat. : J.A.H.M. van de Ven – Molenstraat 30 – 5527 GB – Hapert – T0497-385678 

 

Verslag Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
Dinsdag 20 december 2016, 19.30 uur in de Kloostertuin te Hapert. 

 

1. Opening en mededelingen 

Bericht van verhindering van waarnemend burgemeester Peter Maas en Hans van 

Voskuijlen (Klankbordgroep GBOH). 

 

2. Toelichting op de besluitvorming m.b.t. de MFA Hapert, de gekozen variant en 

het vervolg door wethouder Joan Veldhuizen 

Aan de hand van een Power Point presentatie geeft wethouder Veldhuizen een korte 

terugblik op het doorlopen traject, de inhoudelijke en gebouwelijke doelstellingen, het 

uitgekozen ontwerp van Tarra en Verkuylen (het zogenaamde stekkermodel), de wijze 

waarop de Hapertse gemeenschap tot op heden betrokken is bij de ontwikkeling van 

het stedenbouwkundig plan, de kostenraming van bruto 17,2 miljoen (ook in vergelijk 

met de kosten van instandhouding van de afzonderlijke voorzieningen) en de vervolg 

tijdsplanning.  

 

3. Actuele stand van zaken;  

a. Herinrichting 50 km gebied Hapert; 

Oude Provincialeweg geschiedt als laatste omwille van realisatie MFA en het nog te 

ontvangen uitsluitsel van de provincie m.b.t. kruising bij van Mossel. Medio 2017 

wordt gestart met de Wijer. Nieuwstraat en Ganzestraat wordt 30 kilometer 

gebied, rekening houdend met de brandweerkazerne en de gewijzigde kruising met 

de Oude Provincialeweg. Planning hiervan is begin 2018. Daarna volgt de aanpak van 

de Oude Provincialeweg waarvan de aanvang nog is gepland in 2018.  

 

b. Realisatie Claassenspark en Flexhotel Dijkmans 

Claassenspark; laatste bezwaar wordt eind januari behandeld waarna gestart kan 

worden met de realisatie van 32 woningen. 

Flexhotel Dijkmans; op korte termijn wordt de bouwaanvraag verwacht. 

 

c. Herplantplicht groenstrook achter Hapertse Weide 

Deze wordt gerealiseerd na realisatie 3e  bouwfase, na expliciete goedkeuring door 

de gemeente.  

 

4. Realisatie nieuwe wandelroute op het KBP door wethouder Wim van de Linden 

Dit is een mooi initiatief van het GBOH. De opening is gepland in het voorjaar 2017  
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5. Toelichting op actuele ontwikkelingen Kempisch Bedrijven Park 

Twee bedrijven worden momenteel gebouwd. Firma Schippers staat in de planning. 

Voor de geplande woningen is veel belangstelling en deze worden verder ontwikkeld.  

 

6. Rondvraag 

De werkgroep Werk en Wonen van het GBOH maakt over de woonvisie een afspraak 

met wethouder d’Haens. 

 

7. Sluiting 

Antoon Poppeliers dankt de wethouders voor hun toelichting en de aanwezigen voor 

hun belangstelling en inbreng en hoopt hen de eerstvolgende bijeenkomst weer te 

mogen begroeten. 

 

 


