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Verslag  

Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
woensdag 30 oktober 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 en de gastsprekers. Daarna geeft een korte toelichting op de zeer goed gevulde en 

erg gevarieerde agenda. Een afmelding is ontvangen van GBOH klankbordgroep leden Herwin Jansen, 

Henk Huijsmans en Hanneke van Dongen.  

 

2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 27 juni 2019  
 Deze worden ongewijzigd akkoord bevonden.  

 

3. Toelichting op de maatregelen fietspaden over de Cartierheide i.v.m. de gladde slang. 
Dhr. Erik Schram, boswachter Staatsbosbeheer, geeft een uitvoerige algemene toelichting op het 

beleid en de werkwijze van Staatsbosbeheer, gebaseerd op de thema’s beschermen, beleven en 

benutten en de ontwikkelingen die zich daarbij aandienen. Dhr. Jeroen van Delft van Ravon schetst de 

zeldzaamheid en dus het belang van de bescherming van de aanwezigheid van de gladde slang op de 

Cartierheide. Er is helaas sprake van een sterke toename van het aantal dode slangen op het fietspad. 

Daarom wordt er een plan uitgewerkt om de gladde slang beter te beschermen. Dhr. Leo Vennix van de 

gemeente Bladel geeft een toelichting op de status van de fietspaden, de ongevallen die zich daar 

voordoen en de maatregelen die daarvoor worden overwogen (zie bijlagen). In het 1e kwartaal 2020 

krijgt het bovenstaande een vervolg middels een integraal plan van aanpak. 

 

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

a. Verkeersveiligheid; herinrichting Nieuwstraat/Ganzestraat en N284; 

 Wethouder Wim van der Linden meldt dat bij de afronding van de herinrichting van de 

Nieuwstraat, op de kruising met de Wijer, grondvervuiling is geconstateerd in de Kuil. Deze 

verontreiniging zal in week 45 worden gesaneerd. Daarnaast zal in het verlengde van de 

werkzaamheden in de Nieuwstraat in november en december het onderhoud aan het dieren-

weitje en de vijver worden uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de regenwater 

afvoer van de Nieuwstraat. De werkzaamheden aan de Ganzestraat zijn gestart en worden 

naar verwachting in maart 2020 afgerond. De herinrichting van de N284 bevindt zich in de 

planvormingsfase. In het eerste kwartaal 2020 wordt het voorkeursalternatief gekozen. 

 Vanuit de aanwezigen wordt het gebrek aan communicatie betreffende de vervanging van de 

waterleiding voor vrijwel geheel de dorpskern Hapert aangekaart.  

b. Kempisch Bedrijven Park 

Burgemeester Remco Bosma meldt de toekomstige vestiging van een Facility Point waarin 

ruimte is voor een restaurant, met name bedoeld voor de werknemers op het KBP, en 

kantoorruimte voor o.a. het parkmanagement. Hij meldt tevens dat er nog twee bouwkavels 

beschikbaar zijn aan de Burgemeester Swachtenstraat en dat binnenkort het 2e deel aan de 

burg. Gremstraat op de markt komt via ontwikkelaar De Nieuwe Wildernis. 
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5. Plenaire gedachtewisseling inhoudelijke inkleuring omgevingsvisie Hapert 2040. 
Irma van de Wildenberg van Bureau Ne9en geeft een toelichting op de doelstelling en het tot op 

heden doorlopen traject. Vervolgens vindt er aan de hand van een viertal stellingen een 

gedachtewisseling plaats met de aanwezigen waarbij het volgende werd gemeld: 

Stelling 1: “Ik kan mijn leven lang in Hapert blijven wonen!” 

Reacties: realisatie van een hospice, voldoende aanbod van woningen op maat voor ouderen en 

jongeren, het gebrek aan nieuwe, jongere vrijwilligers om voor de ouderen te zorgen. 

Stelling 2: “De voorzieningen in Hapert passen bij de omvang van het dorp!” 

Reacties: de basiswinkels (slager, groenteboer) worden node gemist, de slordige inrichting van de 

markt, het zeer goed verzorgde aanbod voor de zorg, de nieuwe MFA biedt veel mogelijkheden. 

Stelling 3: “Hapert is in 2030 het meest duurzame en groene dorp van de Kempen!” 

Reacties: de omvangrijke bomenkap in het dorp is zorgwekkend, veel overlast van het drukke landbouw 

en vrachtverkeer op de doorgaande wegen, geen windmolens maar zonnepanelen op het KBP, graag veel 

groen rondom de nieuwe MFA. 

Stelling 4: “Hapert is veilig en toegankelijk voor iedereen!” 

Reacties: onveilig voor fietsers, er worden weer regelmatig fietsen gestolen en er wordt gedeald, 

intensievere handhaving op 30 km, zeer onveilige situatie bij van Mossel en de apotheek, meer blauw 

op straat en er is behoefte aan een activiteiten website, specifiek voor Hapert. 

Na elke stelling geeft Irma een samenvatting van de opbrengst van het voortraject. Iedereen kan na 

afloop nog zijn of haar mening of suggesties nog inbrengen door de enquête op de GBOH website in te 

vullen. Frits geeft aan dat alle vernieuwende ideeën of suggesties zeer welkom zijn. 

 

6. Voortgang realisatie MFA-Hapert; drie dimensionale presentatie en toelichting op de 

architectuur, actuele stand van zaken en het vervolg  
Wethouder Davy Jansen geeft een toelichting op de actuele stand van zaken. Door vijf partijen wordt 

een aanbesteding gedaan welke in januari worden beoordeeld, resulterend in een gunning in februari. 

De start van de bouwwerkzaamheden is gepland in september en oplevering in februari 2022. Daarna 

maakt architect Jeroen van de Ven met de aanwezigen een indrukwekkende virtuele rondgang door 

het nieuwe complex waarbij hij een uitvoerige toelichting geeft op het ontwerp en waarbij de 

aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld om daarover verduidelijkende vragen te stellen. Men is 

onder de indruk van het complex en de mogelijkheden die het biedt. 
 

7. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.   

 

8. Sluiting 

Voorzitter Frits Oomen dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit om 22.15 uur de 

bijeenkomst. 

 

Johan van de Ven 

Secretaris GBOH        Hapert, 4 november 2019. 


