Verslag
Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert
Dinsdag 15 mei 2018, 19.30 uur, Gemeenschapshuis den Tref
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Frits Oomen opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, in het bijzonder
het voltallige nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bladel.
Afmeldingen zijn ontvangen van de GBOH klankbordgroep leden Arie Spooren, Hanneke
Pulles, René Straatman, Laurens van Gompel, William Spooren en Hanneke van Dongen en
de Lagerhuis deelnemers Hanny Mollen, Yvonne Schaafstra-Antonius en Gijs Heeren.
Ingekomen stukken;
- Financieel verslag GBOH 2017
- Uitnodiging bijeenkomst donderdag 16 juni om 19.15 uur in den Tref gemeente Bladel
voor alle (sport) verenigingen met jeugdleden, kantines of evenementen betreffende
verantwoord omgaan met alcohol.
- Uitnodiging informatieavond Flexcampus op woensdag 16 mei in den Tref.
- Afscheid 3 oud wethouders gemeente Bladel op donderdag 17 mei om 16.00 uur in het
gemeentehuis.
2. Afscheid van dhr. Antoon Poppeliers, voorzitter van het GBOH
Voorzitter Frits Oomen richt een uitgebreid afscheidswoord aan scheidend voorzitter
Antoon Poppeliers. Hij somt historisch zijn vele verdiensten voor Hapert en voor de
Hapertse samenleving op. Antoon heeft een voortrekkersrol vervuld bij de oprichting van
het GBOH en de wijze waarop het GBOH zich in de voorbije jaren een positie heeft
verworven in Hapert en bij de gemeente Bladel. Dit werd mede vormgegeven middels de
totstandkoming van de twee toekomstvisies. Ook waarnemend burgemeester Peter Maas
spreekt namens de gemeente zijn grote waardering uit voor de rol en de inzet die
Antoon gedurende een lange periode voor Hapert en de gemeente heeft vervuld. Antoon
geeft vervolgens aan dat hij dit vooral samen met velen heeft gedaan en spreekt zijn
dank uit aan het bestuur en de klankbordgroep van het GBOH en looft de uitstekende
samenwerking met de gemeente Bladel gedurende deze periode.
3.

Vaststelling verslag openbare klankbordgroep bijeenkomst d.d. 20 december 2017
Het verslag wordt ongewijzigd akkoord bevonden
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4. Presentatie nieuwe college van B&W gemeente Bladel
- toelichting op de portefeuille verdeling van het college.
- inhoudelijke toelichting op het coalitie akkoord, het nog te vormen raads-programma
en de mogelijke rol en inbreng van de dorpsraden i.c. het GBOH daarbij.
- inkleuring van de speerpunten uit de dorpsvisie “Hapert, aantrekkelijk en vitaal 2030”
in coalitie akkoord c.q. raadsprogramma.
Toelichting door wethouder Wim van der Linden aan de hand van een gedetailleerde
PowerPoint presentatie (zie bijlage). De 11 punten van het coalitie akkoord (zie
bijlage) worden aangeduid en de bedoeling van het vervolg middels de samenstelling
van een raadsprogramma. Vervolgens presenteert hij de portefeuilleverdeling binnen
het nieuwe college. Tot slot geeft hij aan dat via het nog op te stellen
raadsprogramma zal worden teruggekomen op de wijze waarop de speerpunten uit de
dorpsvisie van het GBOH in de komende raadsperiode gestalte zullen gaan krijgen.
5.

Beoogde opstart projectgroep wonen als aanjaagproject vanuit het GBOH.
De bedoeling van de projectgroep wordt door Frits toegelicht. Het is met name van
belang om via deze werkgroep de in Hapert actuele behoeften inzichtelijk te maken
en zo mogelijk door te vertalen naar toekomstige nieuwbouw ontwikkelingen. Vooral
ook projectmatig waarmee participatie van en door jongeren wordt gestimuleerd. Een
collectief bouwproject (CPO) is met name een uitdaging om dat ook in Hapert te gaan
realiseren. Herman van Oostrom roept daarom met name jongeren op om te
participeren en zich bij het bestuur aan te melden.

6.

Stappenplan/planning realisatie MFA Hart voor Hapert.
Project wethouder Davy Jansen geeft een korte toelichting op de stand van zaken en
de planning. De tijd is na zijn aantreden echter te kort geweest om daarover nu al
concreet nadere mededelingen te kunnen doen. Hij geeft aan zo voortvarend mogelijk
te werk te willen gaan en zegt toe dat hij, zodra een stappenplan gereed is, dit nader
te willen toelichten, eventueel in een extra openbare klankbordgroep bijeenkomst.

7.

Herinrichting Nieuwstraat-Ganzestraat; hoe nu verder?
De reconstructie van de Wijer heeft twee weken vertraging door de noodzakelijke
zorgvuldigheid m.b.t. het aanwezige groen. De “nieuwe“ veiligheid van de fietsers
wordt vanuit de aanwezigen in twijfel getrokken. Het voorstel voor de herinrichting
van de Nieuwstraat en de Ganzestraat is teruggenomen en wordt opnieuw uitgewerkt
en voor de vakantie met de aanwonenden en belanghebbenden besproken.
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8.

Actuele woningbouwontwikkelingen incl. de ontwikkeling van het flexhotel
Met betrekking tot het Flexcomplex wordt aandacht gevraagd voor de zorgen die er
zijn m.b.t. de beheersing van het complex en de directe omgeving. Voor wat betreft
nieuwbouw projecten is de koek voor Hapert ongeveer op. Enkel de locaties die
vrijkomen i.v.m. de MFA bieden toekomstig nieuwe mogelijkheden en de gemeente
ondersteund ook in dat kader de initiatieven van een CPO in Hapert zeer. De
totstandkoming van een structuurvisie voor Hapert is daarbij zeer belangrijk.

9.

Nieuwe ontwikkelingen op het Kempisch Bedrijven Park (KBP)
Waarnemend burgemeester Peter Maas geeft allereerst aan dat de benoeming van
een nieuw te benoemen burgemeester in overleg met de Commissaris van de Koning van
de Donk is opgestart. Met betrekking tot het KBP geeft hij aan dat de ontwikkelen
zeer voorspoedig gaan. De nieuwbouw van Schippers wordt binnenkort gestart,
inclusief de geluidswerende voorzieningen m.b.t. de geluidsoverlast van het
motorcrossterrein. Het eerste woningbouwtraject aan de Burgemeester
Swachtenstraat is vrijwel volledig uitgegeven en het tweede woningbouw traject aan
de Burgemeester Gremstraat wordt binnenkort opgestart.

10.

Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt

11.

Sluiting
Voorzitter Frits Oomen dankt iedereen voor zijn of haar constructieve inbreng en
sluit om 20.40 uur de bijeenkomst.

Johan van de Ven
Secretaris GBOH
Hapert, 22 mei 2018.
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