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Verslag  

Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
donderdag 27 juni 2019, 19.30 uur, Gemeenschapshuis den Tref 

 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Frits Oomen opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom, in het 

bijzonder het voltallige college. Helaas is de publieke belangstelling om diverse redenen vandaag 

helaas beperkt. Afmelding ontvangen van GBOH klankbordgroep lid Hanneke van Dongen.  

Ingekomen stukken en mededelingen GBOH 
 Samenvatting 1e bijeenkomst “Hapert Heeft Het” en het Haperts Passiepoort van Elvera 

Weusten, Bureau Negen. 

 Convenant tussen het GBOH en de gemeente Bladel om te komen tot een nieuwe Gebiedsvisie 

voor de kern Hapert. 

 Uitnodiging inloopavond Waterschap de Dommel betreffende ontwerpfase 1 van de Groote 

Beerze op woensdag 3 juli vanaf 19.30 uur bij de Beukentuin in Hoogeloon 

 Uitnodiging bijeenkomst Kempische Visie op Wonen, donderdag 4 juli 2019, 15.00 uur, De 

Gouden Leeuw, Vessem 

 Uitnodiging haalsessie herinrichting provinciale weg N284 op woensdag 10 juli, 16.00 uur in 

Cultureel Centrum den Herd in Bladel. 

 Uitnodiging vrijwilligersavond 15 november 2019 en oproep voor nominaties. 

 

2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 26 maart 2019  
 Deze worden ongewijzigd akkoord bevonden.  

 

3. Toelichting door mevrouw Marjo Leijten van de gemeente Bladel op het gemeentelijk 

vrijwilligersbeleid en de gemeentelijke vrijwilligersverzekering 
Marjo geeft, aan de hand van een PowerPoint presentatie (zie bijlage), een uitvoerige en 

duidelijke toelichting wat de gemeente, en zij als eerste aanspreekpunt daarvan, allemaal voor de 

vrijwilligers, en de verenigingen waarvoor de vrijwilligers werkzaam zijn, kan betekenen. Het 

werven van vrijwilligers wordt steeds duidelijker als een algemeen probleem ervaren. Met name 

de jongeren hebben alleen interesse in een af te bakenen projectmatige inzet. Het verstrekken 

van een vrijwilligers vergoeding biedt geen structurele oplossing. Het wordt dan ook steeds 

belangrijker om als verenigingen m.b.t. de inzet van vrijwilligers de krachten te bundelen. 

De vrijwilligers verzekering biedt een dekking op het moment dat de schade niet door andere 

verzekeringen wordt gedekt. Het is hierbij van belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen een 

deelnemer aan een activiteit en een vrijwilliger die de activiteit mede mogelijk gemaakt. 

GBOH voorzitter Frits Oomen onderschrijft het belang van de vrijwilligers en onderkend de 

knelpunten. Hij stelt dan ook voor om dit als aanvullend speerpunt mee te nemen in de uitwerking 

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

speerpunten uit de dorpsvisie “Hapert, aantrekkelijk en vitaal 2030”: 

a. Woningbouw in Hapert nu en de komende jaren 

Wethouder d`Haens geeft aan dat de bouwactiviteiten in Hapert zich momenteel 

beperken tot de 15 woningen in het woonbos aan de Burgemeester Swachtenstraat 

en de realisatie van het arbeidsmigranten hotel. Daarna is “de koek “ even op in 

Hapert, met uitzondering van de herbestemming van de vrijkomende locaties in 

verband met de MFA en een tiental particuliere bouwpercelen. Het is dan ook van 

groot belang dat de noodzaak van toekomstige bouw mogelijkheden sterk wordt 

benadrukt en onderbouwd in de op te stellen dorpsvisie. 

b. Bevorderen verkeersveiligheid 

 Stand van zaken / planning herinrichting Nieuwstraat/Ganzestraat 

Wethouder Wim van der Linden geeft een gedetailleerde toelichting op de actuele 

planning, resulterend in een afronding in week 13 van 2020. Het is echter nog wel 

twijfelachtig of dan ook de boombeplanting al is gerealiseerd. 

 Provincialeweg N284 / kruispunt van Mossel 

Wethouder van der Linden schetst de belangrijkste knelpunten in het totale 

traject zijnde een drietal kruisingen in Bladel en het kruispunt bij van Mossel. 

Voor de momenteel te beperkte ontsluiting van industrieterrein de Sleutel in 

Bladel wordt ook de mogelijkheid onderzocht van een extra ontsluiting 

achterlangs, nabij het Vennenbos en Dalem, rechtstreeks naar de A67. Daarnaast 

wordt de mogelijkheid van het realiseren een snelfietspad vanaf Reusel naar 

Eindhoven onderzocht en worden de mogelijkheden van het stimuleren van fiets-

werkverkeer en het spreiden van werktijden beoordeeld teneinde de totale 

verkeersdruk op de N284 te verminderen. Daarnaast moet rekening gehouden 

worden met het landbouwverkeer op dit traject en de soepele doorstroming van 

het openbaar vervoer. Gelijktijdig worden “no regret“ maatregelen bezien, zijnde 

maatregelen die versneld kunnen worden getroffen en geen belemmering vormen 

voor de toekomstige structurele oplossingen. Op 3 en 10 juli zijn er haal-

bijeenkomsten gepland met alle belanghebbenden. 

 Verbreding van de recreatieve fietspaden 

Wethouder van der Linden geeft aan dat hij met de werkgroep RAVON en 

Staatsbosbeheer in overleg is om het probleem van de gladde slang op te lossen. 

Het gedeeltelijk verleggen van het fietspad dat momenteel de Cartierheide 

doorkruist biedt mogelijk een goede oplossing. Hij stelt voor om deze partijen een 

presentatie te laten geven in de eerstvolgende klankbordgroep bijeenkomst. 
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5. Voortgang realisatie MFA-Hapert; toelichting op het raadsbesluit van 20 juni, 

presentatie van de nadere uitwerking, stand van zaken m.b.t. de aanbesteding, 

actualisering van de planning en de voortgang en resultaten van het proces ‘Hapert 

Heeft Het’ door Bureau Ne9en. 
Wethouder Davy Jansen geeft aan de hand van enkele sfeer impressies een toelichting op de 

nadere uitwerking van het buiten aanzicht. Tevens doet hij verslag van de stand van zaken 

betreffende de wijze van aanbesteding en de daarbij gestelde voorwaarden en de geactualiseerde 

planning met eind oplevering in het eerste kwartaal van 2022. Ook doet hij verslag van het 

onderzoek door Bureau Negen waarvan de eindrapportage is gepland in week 35. 

 

6. Toelichting op het convenant dorpsvisie kern Hapert 2040 tussen het GBOH en de 

gemeente Bladel om te komen tot een Gebiedsvisie voor de kern Hapert. 
Herman van Oostrom schetst de totstandkoming van het convenant en geeft aan dat hij 

gisterenmiddag, namens het GBOH, samen met wethouder Fons d’Haens het convenant heeft 

ondertekend. Hij geeft een toelichting op de bedoelingen van dit convenant en benadrukt het 

belang van de beoogde intensieve participatie van alle belanghebbende Hapertse partijen en 

vooral ook inwoners. De wethouder schetst de aanleiding en het belang om te komen tot een 

dergelijke breed gedragen dorpsvisie met mogelijke ruimtelijke consequenties en benadrukt het 

vertrouwen van het college richting het GBOH om te komen tot een dergelijke breed gedragen en 

kwalitatief goed onderbouwde dorpsvisie. 

 

7. Actuele ontwikkelingen op het Kempisch Bedrijven Park 
Burgemeester Bosma geeft aan dat VDL een gedeelte van de bestaande optie heeft gelicht en nu 

ook daadwerkelijk zal overgaan tot het bouwen van een nieuw pand. Daarnaast zal de firma 

Schippers spoedig gaan starten met de nieuwbouw en zijn er vergevorderde plannen voor het 

realiseren van een Facility Point. Hij geeft aan dat de verdere inkleuring van het Kempisch 

Bedrijven Park dus erg voortvarend verloopt. 

 

8. Rondvraag 
Op een vraag vanuit de zaal over de bestrijding van de eikenprocessierups geeft de heer Jos Nijs, 

beheerder cultuurtechniek van de Gemeente Bladel, aan dat de gemeente hierop momenteel 

maximale inzet pleegt maar dat dit wordt geremd door het gebrek aan beschikbare personeel.  

 

9. Sluiting 

Voorzitter Frits Oomen dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng, wens iedereen een 

prettige vakantie en sluit om 21.15 uur de bijeenkomst. 

 

Johan van de Ven 

Secretaris GBOH 

Hapert, 1 juli 2019. 


