
Uitnodiging
voorlichtingsbijeenkomst

voor een toekomstig CPO-project in
Hapert.

woensdag 9 november 2022 - 19.30 uur
MFA ‘Het Hart van Hapert’

Het is alweer enige jaren geleden dat wij als bestuur van het GBOH (Georganiseerd 
Burger Overleg Hapert) hebben besloten ons te gaan inzetten om ook in Hapert een 
CPO-project ‘van de grond te tillen’ (CPO staat voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap). Daarvoor hebben wij onder andere met een aantal toen 
geïnteresseerde jongeren ons laten informeren wat daar zoal bij komt kijken. Daarbij 
ontwikkel je met een groep (jongeren of een mix van jongeren en ouderen) samen een
nieuw woonwijkje. Nadien hebben wij het College van B&W van de gemeente Bladel 
van een en ander op de hoogte gesteld en ook verzocht – ervan uitgaande dat 
hiervoor voldoende belangstelling zou bestaan in Hapert - om alvast zich te gaan 
oriënteren op een daarvoor geschikte locatie in Hapert. Daarbij mogen de totale 
grond- en infrastructuurkosten niet te hoog zijn om een en ander haalbaar te maken. 
Overigens was van meet af aan duidelijk dat een CPO-project in Hapert het College 
van B&W bijzonder aanspreekt. 

Tijdens de Openbare Klankbordgroep bijeenkomst van het GBOH op 1 juni jl., waarbij 
ook veel jongeren aanwezig waren, gaf het College van B&W aan het bestuur van het 
GBOH aan om nu eerst maar eens een lijst van mogelijk geïnteresseerden te 
overleggen. Met andere woorden: een duidelijk kip-ei verhaal. Als bestuur van het 
GBOH hebben wij daarvoor in de tussentijd een gesprek gehad met dhr. Frits 
Pijnenburg over zijn plan van aanpak (bij de Locatievereniging Bladel) voor een CPO-
project aan de Lange Trekken in Bladel. De gemeente Bladel heeft immers deze 
Locatievereniging aangewezen bij de verdere ontwikkeling van dat plan. Frits wil ons 
graag zijn diensten aanbieden en zal ons komen informeren over de mogelijkheden 
om ook in Hapert een CPO-project op te starten.

Voor thans en in de toekomst geïnteresseerden voor een CPO-project in Hapert, 
organiseren we daarom op woensdag 9 november om 19.30 uur in de MFA ‘Hart
van Hapert’ een informatieavond met onder meer een presentatie van wat een CPO 
zoal inhoudt en wat daar verder bij komt kijken. Wij hebben de indruk dat hiervoor 
veel belangstelling bestaat. Wij nodigen dan ook een ieder uit voor deze informatieve 
bijeenkomst. 
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