Verslag

Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert
Woensdag 1 juni 2022, 19.30 uur, Gemeenschapshuis den Tref
1. Opening
Voorzitter Frits Oomen opent namens het GBOH de bijeenkomst en heet iedereen welkom, in
het bijzonder het voltallig aanwezige nieuwe college van de gemeente Bladel. Met een
kwinkslag geeft hij aan dat hij, in vergelijking met het GBOH bestuur, best een beetje
jaloers is op het college gezien de jongere leeftijd van de collegeleden en, in het bijzonder,
de aanwezigheid van een dame in het nieuwe college. Ook in dat opzicht heeft hij alle begrip
voor de oversteek van Cees van de Ven.
Hij meldt de afmelding van de GBOH klankbordgroep leden Fred Vandenbroeck, Simon
Lamers, Hanny Mollen en Marco van den Heuvel.

2. Het nieuwe college stelt zich voor

Het op 12 mei geïnstalleerde nieuwe college van de gemeente Bladel stelt zich, aan de hand
van een PowerPoint presentatie, voor en geeft een toelichting op het doorlopen proces van de
tot stand koming van de nieuwe coalitie en college.
De wethouders Davy Jansen (Sociaal Domein – Woningbouw), Fons d’Haens (Ruimtelijke
Ordening – Milieu), Hetty van de Hamsvoort (Economie & Arbeidsmarkt - bedrijfsterreinen,
energie en innovatie), Cees van de Ven (Infrastructurele projecten - financiën & belastingen)
en Burgemeester Remco Bosma (Veiligheid - openbare orde, handhaving en regionale
samenwerking) geven een toelichting op de samenstelling van hun portefeuille en benoemen de
belangrijkste specifieke onderwerpen voor de kern Hapert daarin.
Daarna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Dit spitste zich
toe tot een viertal onderwerpen;
A. Nieuwbouwproject van Heugten;
Door de talrijk aanwezige jongeren wordt de indringende vraag gesteld waarom het
voortraject toch zo lang moet duren terwijl zij met smart zitten te wachten op nieuw
betaalbaar woningaanbod in Hapert. Wethouder d’Haens geeft aan begrip te hebben voor
het ongeduld van de jongeren maar dat een dergelijk project nu eenmaal een doorlooptijd
kent van minimaal vijf jaar. Initiatiefnemer Roel van Heugten vult aan dat het traject
langzamer verloopt dan hij had gehoopt en verwacht. Hij vraagt de jongeren om toch nog
even geduldig te zijn en geeft aan dat hij er vertrouwen in heeft dat het project in
samenspraak met de gemeente binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd. De
aanwezige jongeren geven aan dat zij teleurgesteld zijn in het ook nu weer ontbreken van
een concreet verwachtingspatroon. In dit kader wordt ook nu weer de suggestie gedaan
van het initiëren van een CPO- project in Hapert.
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B. Nieuw grondstoffen centrum op het KBP
Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld hoe het hiermee nu staat. Door de
omwonenden is voor bezwaar een groot aantal handtekeningen opgehaald en aan de
gemeente overhandigd. Ook geven zij aan dat, in samenspraak met een ondernemer, een
alternatieve locatie is aangereikt. Van de gemeente is daarna echter niets meer vernomen.
Burgemeester Bosma geeft aan thans niet inhoudelijk op de zaak te willen en kunnen
ingaan. Wethouder d’Haens meldt dat er nog voor de zomervakantie een bijeenkomst met
alle omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden zal worden georganiseerd waarbij
vanuit de gemeente nadere toelichting zal worden verstrekt en een ieder in de gelegenheid
zal worden gesteld om vragen en bezwaren in te brengen. De vragenstellers geven aan dat
zij met deze reactie het gevoel hebben met een “kluitje in het riet” te worden gestuurd.
C. Herinrichting Oude Provinciale weg en N284
Er worden vragen gesteld bij de geschetste planning van beide trajecten waarbij aanvang
traject N284 pas op zijn vroegst is voorzien in 2025. Wethouder Cees van de Ven heeft
aan dat bespoediging helaas niet mogelijk is en dat we minimaal tot aan de afronding van
herinrichting van beide trajecten helaas onvermijdelijk geconfronteerd zullen worden met
files in de ochtend- en avonduren op de N284. Ook geeft hij aan dat de N284, in
afwachting daarvan, nog zal worden voorzien van een nieuwe toplaag ter voorkoming van
verdere geluidsoverlast.
D. Hapert kermis.
Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld hoe het nu staat met de locatie van Hapert
kermis. Burgemeester Bosma geeft aan dat hij er, in overleg met de exploitant, niet in is
geslaagd om de kermis dit jaar terug te plaatsen naar het centrum. Op basis van de reeds
gemaakte afspraken was het niet mogelijk om de reeds gecontracteerde attracties, qua
omvang bij gebrek aan voldoende ruimte, op een veilige manier op het marktplein in te
delen. De kermis zal daardoor in 2022 voor één jaar plaats vinden op het terrein bij de
molen en in principe in 2023 terugkeren naar het dorpscentrum.

3. Sluiting
Voorzitter Frits Oomen bedankt het college voor hun toelichting en de aanwezigen voor hun
actieve inbreng. Hij nodigt hen allen uit voor de eerstvolgende openbare bijeenkomst op 28
september aanstaande waarin de besproken onderwerpen zeker een vervolg zullen krijgen.
Johan van de Ven
Secretaris GBOH

Hapert, 6 juni 2022
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