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Verslag  

Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
Woensdag 28 september 2022, 19.30 uur, MFA Hart van Hapert 

 
1. Opening 

Voorzitter Frits Oomen opent namens het GBOH de bijeenkomst en heet iedereen welkom in 

de fonkelnieuwe MFA Hart van Hapert. Hij geeft aan, zeker ook als GBOH, bijzonder trots te 

zijn, niet alleen op het prachtige gebouw maar zeker ook op de vele activiteiten die er nu al, 

nog vóór de officiële opening, in plaats vinden. En ook op de wijze waarop dit gebouw tot stand 

is gekomen, het langdurig intensief samen optrekken van alle betrokken partijen hebben 

geleid tot een zeer breed draagvlak in de Hapertse samenleving met dit gebouw en de vele 

daarin ondergebrachte functies als uitzonderlijk mooi eindresultaat.  

Daarnaast meldt hij de afmelding van de GBOH klankbordgroep leden Fred Vandenbroeck, 

Simon Lamers, Mieke Slenders, Chris Kraaijvanger en wethouder Cees van de Ven. 

 

2. Vaststelling notulen openbare klankbordgroep van 1 juni 2022. 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zijn in te zien op www.gboh.nl 

 

3. Transitie-visie warmte gemeente Bladel 
Beleidsmedewerker Alexsej Garczynski van de gemeente Bladel geeft, aan de hand van een 

PowerPoint presentatie (welke als bijlage aan dit verslag is toegevoegd), een toelichting op de 

wijze waarop de gemeente met de vastgestelde transitievisie warmte aan de slag is gegaan en 

hoe het vervolg daarvan er uit ziet. Hij geeft ook aan hoe de prioritering er uit ziet en de 

wijze waarop de inwoners erbij worden betrokken. We zitten aan het begin van een langdurig 

en intensief traject waarvan de voortgang en de resultaten via deze GBOH-bijeenkomsten 

periodiek met de inwoners zal worden gedeeld.  

 

4. Mededelingen naar aanleiding van actualiteiten in en om Hapert: 

I. Toelichting m.b.t. opzet en werkwijze GBOH in relatie tot het College      
Gerard Smetsers geeft een terugblik op het ontstaan, de werkwijze en de resultaten van 

het GBOH. Hij benadrukt hierbij de goede samenwerking met de gemeente in zijn 

algemeenheid en met het college in het bijzonder alsmede de aanwezigheid van het college 

bij deze bijeenkomsten. Voor een zuivere rolverdeling is het van belang dat het GBOH 

hierbij in de “lead” is en het college als toehoorder desgewenst op de onderwerpen aanvult. 

Gerard spreekt de hoop en de verwachting uit dat deze vruchtbare samenwerking ook 

toekomstig, ook na de aanstaande wisselingen in het bestuur, een succesvol vervolg krijgt. 

  

II. Stand van zaken realisatie nieuw grondstoffencentrum 

Wethouder Fons d’Haens geeft een toelichting op het doorlopen inspraak traject waarbij 

eenieder zijn bezwaren of voorstellen heeft kunnen inbrengen. Deze zullen worden 

http://www.gboh.nl/


 

Secretariaat: J.A.H.M. van de Ven – Molenstraat 30 – 5527 GB – Hapert – T06-51562615 

meegenomen in het raadsvoorstel dat in december aan de gemeenteraad ter besluitvorming 

wordt voorgelegd. Vanuit de aanwezigen wordt de teleurstelling uitgesproken over de wijze 

waarop inspraak heeft plaatsgevonden. Frits Oomen licht toe dat het GBOH vooral de 

zorgvuldigheid van het te doorlopen proces nadrukkelijk volgt en dat het in deze niet aan 

het GBOH is om een standpunt in te nemen.  

 

III  Crisisnoodopvang vluchtelingen in Den Tref 

Herman van Oostrom geeft een toelichting over de wijze waarop de gemeente vooraf 

uitvoerig met de omwonenden en alle belanghebbende en betrokken partijen en instanties 

heeft gecommuniceerd, waaronder MKB Hapert. De ervaringen zijn tot op heden positief 

en er wordt geen hinder ervaren. Diverse partijen of personen, waaronder vv Hapert, zijn 

als vrijwilliger actief om de vluchtelingen een dagbesteding te geven. Mieke Antonius 

benadrukt met klem, ter voorkoming van verkeerde beeldvorming, dat een recent voorval 

op de Markt niet werd veroorzaakt door de vluchtelingen. Burgemeester Bosma geeft aan 

trots te zijn op Hapert en de wijze waarop de vluchtelingen in Hapert worden opgevangen.  

 

IV    Nieuwe woningbouwlocaties voor Hapert en nieuw verkeerscirculatieplan 

 Wethouder Fons d’Haens geeft aan dat de sloop van den Tref en het Palet is gepland in het 

eerste kwartaal van 2024. Dit heeft enerzijds te maken met de te doorlopen termijn voor 

het verplichte flora en fauna onderzoek. Anderzijds wil de gemeente een weloverwogen 

keuze maken tussen zelf ontwikkelen dan wel door een projectontwikkelaar, mede gezien 

het daarmee samenhangende forse financiële aspect van btw versus overdrachtsbelasting. 

De inkleuring van de locaties zal worden door vertaald naar het verkeerscirculatieplan. 

 Verder meldt hij dat het nieuwbouwproject aan de Wijer in een stroomversnelling zit 

waarbij beide partijen nog wel wat huiswerk te verrichten hebben. 

 

V      Stand van zaken herinrichting Oude Provincialeweg en de N284 

De heer Piet Claassen houdt, aan de hand van een PowerPoint presentatie, een bevlogen 

betoog over een, in zijn ogen, duurzame effectieve verkeersoplossing voor het kruispunt 

bij Van Mossel middels de realisatie van een tunnel. Het argument van te duur bestempelt 

hij als betrekkelijk, toch zeker als dit een veilige oplossing is voor de lange termijn. 

Na enige gedachtewisseling onder de aanwezigen wordt de overweging gesteld om, mogelijk 

onder regie van het GBOH, meningen en bezwaren te bundelen, daarover in gesprek te gaan 

met de verkeer-wethouder Cees van de Ven en te bezien of het op basis daarvan zinvol en 

mogelijk is om druk uit te oefenen op Provincie als zijnde het beslissend orgaan.  

 

VI    Gemeente Bladel bestaat 25 jaar: de verbindende route langs de dorpen 

Burgemeester Bosma meldt dat in dit kader voor elk van de vijf kernen van de gemeente 

een toeristische wandelroute is opgesteld. Een bundeling daarvan is voor alle aanwezigen 

beschikbaar bij de entree. Mieke Antonius geeft aan dat ze, als initiatiefnemers van 

“Ommetje Hapert”, dat aanstaande zaterdag wordt geopend, teleurgesteld zijn dat het 

niet mogelijk is gebleken om beide initiatieven aan elkaar te koppelen. 
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5. Evaluatie locatie Hapert-kermis bij de molen en Gaopert-kermis op de Markt 
Aan de aanwezigen wordt naar hun mening en ervaringen gevraagd. Deze lopen sterk uiteen 

in voors en tegens, zowel bij de bezoekers als bij de aanwonenden van beide locaties. Het 

belang van eenduidige randvoorwaarden als sluitingstijden, geluidsvolume en beveiliging komt 

duidelijk naar voren. Men vindt de kermis toch ook een dorpsfeest dat eigenlijk in het 

centrum thuis hoort. Bij de molen wordt het gemis van horeca en het gevaar van de 

wielerronde ervaren. Burgemeester Bosma licht op verzoek nogmaals de argumenten van 

verplaatsing toe waarbij hij aan geeft dat het ten tijde van de nieuwe aanbesteding i.v.m. 

ruimtelijke Corona beperkingen op het marktterrein niet mogelijk was en dat het later, 

eveneens om ruimtelijke redenen van de inmiddels gecontracteerde attracties, niet mogelijk 

was om de kermis alsnog terug te plaatsen. Voor 2023 ligt de locatie keuze nog helemaal 

open.  Voorgesteld wordt om met alle betrokken partijen in overleg te gaan over hun 

ervaringen. Daarbij zeker Stichting Hulp in Nood betrekken die, naar verluid, veel minder 

opbrengst hebben gehad. 

  

6. Presentatie medewerkers sociale buitendienst gemeente Bladel 
Ouderenconsulent Loes Beekman en vrijwilligersondersteuner Yvette Prummel stellen zich, 

aan de hand van een PowerPoint presentatie (welke als bijlage aan dit verslag is toegevoegd), 

voor. Ze geven uitvoerig aan wat ze voor de inwoners kunnen betekenen. Met een breed scala 

aan onderwerpen en vragen kan men bij hen terecht. Ook geven ze aan waar en op welke wijze 

ze hiervoor bereikbaar zijn. 
 

7. Rondvraag 

Dianne Coolen meldt dat zij namens Cordaat Welzijn spreekuur houdt hier in de nieuwe MFA. 

Frits Oomen geeft aan dat dit ook het geval voor WMO vraagstukken dat wordt verzorgd 

door Peter Bunnik. Carol Iding maakt melding van de officiële opening aanstaande zaterdag 

van de beweegtegels en het Ommetje Hapert met de Beweegtuin. Naar aanleiding van vragen 

uit de zaal wordt door burgemeester Bosma het voorstel gedaan om het onderwerp mobiliteit 

de volgende keer expliciet op de agenda te zetten.  

 

8. Sluiting 
Voorzitter Frits Oomen geeft nogmaals aan trots te zijn op deze bijeenkomst in deze 

prachtige accommodatie en met deze grote publieke belangstelling. Hij bedankt de 

aanwezigen voor hun actieve inbreng.  

 

Johan van de Ven 

Secretaris GBOH      Hapert, 3 oktober 2022 


