Verslag Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert
Woensdag 20 december 2017, 19.30 uur, Gemeenschapshuis den Tref

1. Opening en mededelingen
Bij afwezigheid van voorzitter Antoon Poppeliers opent vice voorzitter Frits Oomen de
bijeenkomst en heet iedereen welkom, in het bijzonder de wethouders Jan Heijman, Arjan van
den Hout en Marko van Dalen. Afmeldingen zijn ontvangen van Pauline Hospel (VVD), de GBOH
klankbordgroepleden Antoon Poppeliers, Arie Spooren, Marco v.d. Heuvel en Hanneke Pulles en
van de Lagerhuis deelnemers Erik van Lint, Angela v.d. Moosdijk, Hanny Mollen, Twan van Gils,
Kevin Verdonschot, Sander v.d. Ven en Lieke v.d. Ven.
2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 25 oktober 2017
Wordt akkoord bevonden
3.

4.

MFA Hart voor Hapert: toelichting op de actuele stand van zaken, het resultaat van de
verstrekte aanvullende opdrachten en de vervolgplanning door wethouder Jan Heijman.
Momenteel wordt onderzocht of een realisatie zonder de kerk goedkoper is. Het resultaat
wordt aan de Raad aangeboden. Doorlopen proces wordt geschetst. Op 9 januari komt het in
de commissie inwoners. Daarna is er een gesprek met alle betrokkenen en inwoners via een
extra openbare klankbordgroep bijeenkomst. Afhankelijk van de keuze worden alternatieve
bestemmingen voor kerk en pastorie onderzocht. De vastgestelde uitgangspunten staan niet
ter discussie.
Toekomstvisie Hapert 2030:
Terugblik door het GBOH bestuur op de het Haperts Lagerhuis en mogelijkheid voor de
aanwezigen tot het aandragen van aanvullende bouwstenen voor de vorming van de
toekomstvisie "Hapert Aantrekkelijk en Vitaal 2030".
Toelichting van het resultaat door Frits aan de hand van een PowerPoint presentatie.
- Huisvesting; geen opmerkingen
- Centrum gebied; uitdaging om winkels te centraliseren, en aantrekkelijk dorpscentrum met
oplossingen voor gebrek aan parkeer gelegenheid
- Verkeersveiligheid; de ontvlechting van verkeerstromen is bij gebrek aan ruimte lastig dan
wel niet te realiseren. De gemeente Bladel krijgt een prominente rol bij de feitelijke
realisatie en project uitvoering van de herinrichting van de N284.
- Zorgverlening; het belang voor ontmoeting tussen jong en oud wordt door de wethouder
benadrukt.
- Interne GBOH onderwerpen; de boodschap wordt aangedaan om je te richten op de nieuwe
jonge ouderen als potentiële vrijwilligers die breder georiënteerd en geïnteresseerd zijn.
Jongeren zijn niet geïnteresseerd in structurele vrijwilligers inzet, wel projectmatig.
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- Overige output; recreatie mogelijkheden voor de jeugd in de vorm van bv
speelvoorzieningen. Natuurontwikkeling in het Beerzedal wordt daarbij als optie genoemd.
Door de wethouder van der Hout wordt een beeld kwaliteit plan voor Hapert in zijn
totaliteit als streven genoemd. Ook stelt hij de vraag; wat betekent Dalem voor Hapert?
Het GBOH wordt door de wethouder uitgenodigd om zich ook uit te spreken over het
Buitengebied.
5. Gemeentelijke informatie met betrekking tot actuele ontwikkelingen.
 Wethouder Jan Heijman vraagt aandacht voor het Project Taalachterstand, met name
het opsporen daarvan binnen de gemeenschap.
 Stand van zaken herinrichting de Wijer, Ganzestraat / Nieuwstraat, Oude
Provincialeweg en de N284; wethouder Jan Heijman geeft aan dat in maart de
herinrichting de Wijer zal aanvangen. Planning is eind mei klaar. De plannen voor de
Ganzestraat en de Nieuwstraat worden naar verwachting in de tweede helft van 2018
gerealiseerd. Er wordt daarnaast maximale druk uitgeoefend op de herinrichting van de
N284 bij de provincie.
 Actuele woningbouwontwikkelingen Woningbouw; wethouder Arjan van der Hout nodigt
jongeren en ouderen uit om te participeren in een gezamenlijke werkgroep om de
huidige en toekomstige behoeften beter in beeld te brengen.
6. Rondvraag
Simon Lamers geeft aan dat de plannen voor verglazing beter dienen te worden gecombineerd
met de herinrichting van straten. De plannen van de leverancier zijn daarvoor echter nog
onvoldoende concreet en uitgewerkt. Het initiatief ligt echter bij particuliere commerciële
ondernemingen.
Door Peter Bunnik wordt een pleidooi gehouden voor het intensiever betrekken van
mindervaliden bij de inrichting van de infrastructuur. Er is thans bij herhaling helaas sprake
van gemiste kansen.
7. Sluiting
Frits Oomen dankt iedereen voor zijn of haar constructieve inbreng en sluit om 20.20 uur de
bijeenkomst.
Johan van de Ven
Secretaris GBOH
Hapert, december 2017.
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