
Verslag  
Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
Woensdag 22 september, 19.30 uur, Gemeenschapshuis den Tref 

1. Opening en mededelingen 
Bij verhindering van voorzitter Frits Oomen en vicevoorzitter Herman van Oostrom, opent 
Gerard Smetsers namens het GBOH de bijeenkomst en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de leden van het college. Daarnaast is een afmelding ontvangen van wethouder 
Davy Jansen en de GBOH klankbordgroep leden Mieke Slenders, Marco van den Heuvel, 
Dianne Coolen-van Gisbergen, William Spooren en Tom Wolters. Wethouder Fons d’Haens 
zal, in verband met een andere afspraak eveneens in den Tref, later aansluiten. 

2. Vaststelling verslag openbare klankbordgroep d.d. 13 juli 2021 
 Dit wordt ongewijzigd akkoord bevonden.  

3. Presentatie door de Gemeente Bladel van het 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. 
Fleur van Duijnhoven van de gemeente Bladel licht, aan de hand van een PowerPoint 
presentatie, het initiatief nader toe en schetst de noodzaak en de mogelijkheden om de 
gemeente Bladel beter klimaatbestendig te maken. Tevens nodigt zij de geïnteresseerden 
uit voor een inspiratie avond op 21 oktober. 

4. Presentatie van de plannen Cartierheide 
Verantwoordelijk wethouder Wim van der Linden geeft een korte inleiding en schetst de 
samenwerking met de gemeente Eersel. Daarna licht Leo Vennix van de gemeente Bladel, aan 
de hand van een PowerPoint presentatie, de plannen gedetailleerd toe. Hierbij komen alle 
aspecten van het project aan de orde, ook de aanwezigheid van de beschermde gladde slag in 
het gebied. Hij schetst de vele activiteiten in het gebied en beargumenteert de beoogde 
gewijzigde route van de fietspaden en de situering van de uitkijktoren. Ook geeft hij aan 
dat de fietspaden verbreed en rolstoel vriendelijk zullen worden aangelegd. Er zijn nog 
diverse vervolgstappen te doorlopen maar de verwachting is dat het project in 2022 in 
uitvoering zal worden genomen. De noodzakelijke bestemmingsplan wijziging zal integraal 
door de gemeente Bladel worden ingediend. 

5. Toelichting op het gemeentelijk bomenbeleid 
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Dhr. Jos Mijs, groenbeheerder van de gemeente Bladel, informeert de aanwezigen, aan de 
hand van een PowerPoint, over het gemeentelijk bomenbeleid. Hij gaat daarbij in op het 
aantal bomen in de gemeente, het aanwezige monumentaal groen en beargumenteert hij in 
zijn algemeenheid waarom bomen zo belangrijk zijn. Ook licht hij de regelgeving voor een 
kapvergunning toe, geeft hij de redenen aan waarom bomen worden gerooid en op welke 
wijze compensatie plaats vindt van gerooide bomen. Ook het beleid van rooien en snoeien 
i.v.m. zonnepanelen wordt toegelicht. Bij herplanting streeft de gemeente naar zoveel 
mogelijk inheemse bomen. Naar aanleiding van een vraag vanuit de aanwezigen geeft hij aan 
dat het onderhoud aan de beukenhagen in de gemeente ernstig is vertraagd i.v.m. het 
ontbreken van menskracht. 

6. Voortgang herinrichting Oude Provincialeweg en de N284 
Wethouder Wim van der Linden geeft, aan de hand van een PowerPoint presentatie, een 
toelichting op de actuele stand van zaken. Hij schetst het belang en het doel van de uit 
aanwonenden samengestelde Klankbordgroep. Ook somt hij de uitgangspunten op, waaronder 
ook de stedenbouwkundige visie voor Hapert en gemeentelijke verkeersvisie. Het traject is 
opgedeeld in drie deelgebieden waarvoor het nieuwe ontwerp vele uitdagingen kent waar we 
allemaal rekening mee moeten en willen houden. De participatie van de aanwonenden en 
belanghebbenden is daarbij van belang om een voorkeur uit te spreken. De wethouder 
schetst oplossingsrichtingen met gevisualiseerde ruimtelijke varianten en de opties 
betreffende de materiaal keuze. E.e.a. is besproken in 4 bijeenkomsten met de 
klankbordgroep waarmee morgen, donderdag 23 september, een nieuwe bijeenkomst zal 
plaatsvinden.  
Door een van de aanwezigen worden kanttekeningen geplaatst bij de presentatie van de 
wethouder en zijn verwoording van het resultaat van het overleg met de klankbordgroep. 
Op vragen vanuit de zaal geeft de wethouder aan dat de afstemming met de herinrichting 
van de  N284, zijnde het kruispunt bij van Mossel, complex is. Temeer daar de voortgang 
van deze herinrichting erg stroperig verloopt, met name veroorzaakt door de provincie.  
De voorkeursvariant voor de Oude Provincialeweg zal nader worden uitgewerkt waarbij ook 
het aspect “rolstoel vriendelijk” nadrukkelijk aandacht zal hebben. 
De heer Piet Claassen, aanwonende nabij Van Mossel, schetst aan de hand van een viertal 
plaatjes, de problematiek ter plaatse en uit zijn onvrede over de wijze waarop het project 
verloopt en roept op tot betere communicatie en participatie. Ook presenteert hij 
alternatieve fietsroutes naar Bladel.  
Vanuit de aanwezigen zijn veel vragen en opmerkingen waaruit een grote betrokkenheid bij 
dit project blijkt. In dat kader wordt ook de verwondering uitgesproken over de gebrekkige 
voortgang bij provincie. Ook wordt aandacht gevraagd voor het knelpunt van toegenomen 
verkeersintensiteit door de nieuwe woonwijk op het einde van de Wijer. 

 

  
7. Toelichting college van B&W op de actuele ontwikkelingen m.b.t.; 
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a. Voortgang vervolg vastgestelde Stedenbouwkundige visie Hapert; stand van 
zaken herontwikkeling vrijkomende locaties van den Tref en het Palet. 
De inmiddels gearriveerde wethouder Fons d’Haens geeft aan dat de accommodaties van 
den Tref en het Palet na het vrijkomen zo spoedig mogelijk zullen worden gesloopt. De 
herontwikkeling van de vrijkomende locaties wordt opgestart, passend binnen de 
vastgestelde toekomstvisie voor Hapert. De voortgang hiervan is mede afhankelijk van de 
interesse van marktpartijen i.c. projectontwikkelaars. Mede afhankelijk daarvan zal de 
gemeente ook nog de keuze moeten maken of zij zelf de regie in handen houdt danwel 
deze volledig uitbesteed. 

b.Voortgang inbreidingsplan achter De Wijer 48-50, 
Er zit weer vaart in dit project. De initiatiefnemer is weer aan zet. De wethouder 
herhaalt de problematiek van de werkdruk op zijn afdeling. Was er voorheen jaarlijks 
sprake van 35 bouwaanvragen dan is dat nu, met dezelfde formatie, ongeveer 200! Hij 
erkent het grote belang van vlotte voortgang maar durft er geen termijn op plakken. 

c. Ontwikkelingen realisatie MFA-Hapert; naam, logo en programmaraad, 
Bij afwezigheid van verantwoordelijk wethouder Davy Jansen geeft wethouder Wim 
van der Linden een toelichting op de keuze van de nieuwe naam “MFA Hart van 
Hapert” en het nieuwe logo en de daarbij behorende achterliggende gedachten. De 
programmaraad komt op 12 oktober voor het eerst bij elkaar en heeft als 
doelstelling om gezamenlijk nieuwe activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot de 
realisatie van de meerwaarde van de MFA. Geïnteresseerden die willen deelnemen 
kunnen zich nog bij de gemeente aanmelden. 

d.Kempisch Bedrijven Park 
Burgemeester Remco Bosma herhaalt dat het KBP volledig is uitverkocht. De kopers 
hebben zich daarbij verplicht om binnen een termijn van twee jaar aan te vangen met 
realisatie. Hiermee kan het KBP als vast onderwerp van de GBOH agenda worden 
afgevoerd.  
Op een vraag van de aanwezigen m.b.t. het op het KBP te realiseren grondstoffencentrum 
schetst hij de situering en de huidige stand van zaken. Hij geeft aan dat de inwoners van 
de nabije woonwijken op korte termijn daarover zullen worden geïnformeerd. In de 
eerstvolgende openbare klankbordgroep bijeenkomst op woensdag 1 december zal het 
plan nader worden toegelicht.  

8. Rondvraag 
Buiten vragen die aansloten bij voorgaande onderwerpen en aldaar zijn vermeld, werden geen 
aanvullende vragen gesteld.  

9. Sluiting 
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Vervangend voorzitter Gerard Smetsers dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng 
aan deze afwisselende en levendige interactieve bijeenkomst. Hij nodigt iedereen uit voor 
de eerstvolgende openbare klankbordgroep bijeenkomst op 1 december aanstaande. 

Johan van de Ven 
Secretaris GBOH        
Hapert, 23 september 2021 
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