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Informatieavond GBOH 
  

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit op 
 

Woensdag 22 september aanstaande, 19.30 uur 

in Gemeenschapshuis den Tref te Hapert 
 

De agenda is als volgt: 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 13 juli 2021 

Het verslag is te raadplegen op de website van het GBOH; www.GBOH.nl 

 

3. Presentatie door de Gemeente Bladel van het nieuwe initiatief “Blauwgroen Bladel” 

Het klimaat verandert. Door extreme weersomstandigheden krijgen we steeds vaker te 

maken met hitte, droogte en wateroverlast. De gemeente Bladel heeft op een heel 

innovatieve wijze ruimte gegeven voor een nieuw initiatief: Blauwgroen Bladel. In deze 

setting, met een werkgroep en website, kunnen initiatieven van inwoners, ondernemers 

en onderwijs ruimte krijgen om samen te werken aan een gezonde omgeving. 

Klimaatadaptatie moeten we namelijk samen aanpakken.  

 

4. Presentatie van de plannen Cartierheide door wethouder Wim van der Linden  

Nieuwe verbrede fietspaden, gedeeltelijk over een nieuw traject, en een uitkijktoren. 

Hoe komt dat er uit te zien en wanneer wordt het gerealiseerd? De wethouder geeft 

tekst en uitleg. 

 

5. Toelichting op het gemeentelijk bomenbeleid 

Wanneer en hoe wordt er gesnoeid? Wanneer wordt er gekapt en wanneer is daar een 

vergunning voor nodig? Wanneer is er sprake van een herplantplicht? Welke bomen 

worden door de gemeente wel en welke niet gepland en met welke redenen? Dhr. Jos 

Mijs van de gemeente Bladel komt u daarover informeren. 

 

6. Voortgang herinrichting Oude Provincialeweg en de N284 

Is er al meer duidelijk hoe dit eruit komt te zien en hoe ziet de planning er uit? 

Wethouder Wim van der Linden komt u hierover bijpraten. 
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7. Toelichting door het college van B&W op de actuele ontwikkelingen: 

   Voortgang van het vervolg op de vastgestelde Stedenbouwkundige visie voor Hapert; 

stand van zaken van de herontwikkeling op de vrijkomende locaties van den Tref en 

het Palet en het nieuwbouwplan Kerkstraat 18-24, 

   Voortgang nieuwbouw ontwikkelingen in Hapert waaronder het inbreidingsplan 

achter De Wijer 48-50, 

   Voortgang realisatie MFA-Hapert; de stand van zaken van de bouw, de nieuwe naam 

en toelichting op het logo en de bedoeling van de ingestelde programmaraad, 

   Ontwikkelingen Kempisch Bedrijven Park. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

Wij nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 

 

Bestuur GBOH 

 


