
Verslag  
Openbare Klankbordgroep Georganiseerd Burger Overleg Hapert 
Woensdag 14 december 2022, 19.30 uur, MFA Hart van Hapert 

1. Opening 
Voorzitter Frits Oomen opent namens het GBOH de bijeenkomst en heet iedereen van harte 
welkom. In het bijzonder de aanwezige leden van het college van B&W en de nieuwe GBOH-
bestuursleden. Daarnaast meldt hij de afmelding van GBOH klankbordgroep lid Wil Castelijns 
en de wethouders Hetty van den Hamsvoort en Davy Jansen. 

2. Vaststelling notulen openbare klankbordgroep van 28 september 2022. 
Dhr. Piet Claassen geeft aan dat in deze notulen ten onrechte wordt gesproken over “zijn” 
opvattingen en benadrukt dat hij in deze spreekt namens de omwonenden. De notulen worden 
verder ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen naar aanleiding van diverse actualiteiten in en om Hapert 
Burgemeester Bosma geeft aan dat, door de plotselinge verhindering van wethouder Davy 
Jansen, voor dit agendapunt geen overdracht heeft kunnen plaats vinden en dat alle overige 
Hapertse actualiteiten verderop in de agenda aan de orde komen.  

4. Presentatie Kempenbranie / het IJslands preventiemodel 
Door beleidsmedewerker Puck Veraa van de gemeente Bladel wordt, aan de hand van een 
PowerPoint presentatie, een uitgebreide toelichting gegeven over de inhoud van dit model en 
de wijze waarop de gemeente Bladel hiermee aan de slag is gegaan. De PowerPoint 
presentatie is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. De presentatie zal een vervolg krijgen 
tijdens de eerstvolgende openbare klankbordgroep bijeenkomst van 8 maart 2023. Ook zal er 
door Puck contact worden opgenomen met Dianne Coolen van Cordaat Welzijn en zal de door 
de gemeente aangestelde Jeugdcoach intensief worden betrokken in het vervolg traject. Ook 
de status van @7 en mogelijkheden van de jongerenruimte in de MFA zullen worden 
onderzocht.  
  

5. Presentatie van de herinrichting Oude Provincialeweg en de stand van zaken van de 
herinrichting van de N284 door verantwoordelijk wethouder Cees van de Ven.     
Door de wethouder wordt, aan de hand van een PowerPoint presentatie welke als bijlage aan 
dit verslag is toegevoegd, een toelichting gegeven op de beoogde herinrichting van de Oude 
Provincialeweg. Tijdens deze presentatie worden door de aanwezigen vragen gesteld en door 
de wethouder, voor zover mogelijk, antwoorden verstrekt op aspecten als het (vrachtwagen) 
parkeren, verlichting, de situering van de uitrit van het Claassenspark, de riolering, het 
aanwezige groen, de verkeer remmende maatregelen, de noodzakelijke snelheid controle en 
de bushaltes. De aanvang van de werkzaamheden is gepland in april 2023 en de verwachting is 
dat deze eind 2023 zullen zijn afgerond.  
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De wethouder geeft aan dat hij over de reconstructie van de N284 helaas veel minder 
concreet kan zijn. Doorrekening van de beoogde herinrichting resulteert in een kostenplaatje 
van om en nabij 79 miljoen, een verdubbeling ten opzichte van het beschikbare budget van 40 
miljoen. Hij is, als voorzitter van de stuurgroep, in overleg met de Provincie over bijstelling 
van het ontwerp waarbij vast zal worden gehouden aan de voorwaarde van een veilige, 
duurzame oplossing. Piet Claassen stelt dat “te duur” geen argument mag zijn en oppert om 
een beroep te doen op de onlangs beschikbaar gestelde forse regionale middelen. De 
wethouder wordt vanuit de zaal de suggestie gedaan om de tunnel bij de Lange Trekken in te 
wisselen voor een tunnel bij van Mossel en er wordt gesteld dat eventuele versobering niet 
mag leiden tot onvoldoende aandacht en oplossingen voor geluidsoverlast. 

6. Presentatie van het project Wijkactief door de Universiteit Heerlen 
Lieke Duijsens van de Universiteit Heerlen geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie, 
welke eveneens als bijlage aan dit verslag is toegevoegd, een uitgebreide toelichting op het 
project dat bedoeld is om met name de ouderen te activeren en te stimuleren om 
maatschappelijk te blijven participeren. Ook schetst ze het tot op heden daarin doorlopen 
traject, de geplande vervolgstappen en de wijze waarop de inwoners van Hapert daarbij 
binnenkort zullen worden betrokken. Wordt vervolgd ! 

7. Een CPO-project in Hapert, wat is de stand van zaken?  
Herman van Oostrom schets het de voorbije periode doorlopen traject, de succesvolle 
informatie bijeenkomst op 9 november met 120 aanwezigen, de nu reeds meer dan 60 
geregistreerde belangstellenden en het uit de aangemelde kartrekkers reeds gevormde 
voltallige bestuur van het CPO Hapert in oprichting. Wethouder Fons d’Haens onderstreept 
het brede gemeentelijk draagvlak hiervoor maar stelt dat hiervoor nog geen locatie 
beschikbaar is en dat hij nog steeds kampt met onvoldoende ambtelijke capaciteit. In januari 
gaat Herman, samen met vertegenwoordigers van het bestuur i.o., bij hem “op de koffie” met 
als doelstelling zo veel mogelijk vaart in project te krijgen / houden. 

Aansluitend meldt een verheugde Roel van Heugten dat zijn nieuwbouwproject nu eindelijk 
door gaat. Ook de noodzakelijke ontsluiting van deze nieuwe wijk is opgelost. Het project, 
waarin ook Woningstichting de Zaligheden participeert, omvat 120 wooneenheden voor 
diverse categorieën waarbij, indien enigszins mogelijk, de (Hapertse) jeugd de voorkeur 
krijgt. Realisatie is voorzien in 2024. 

8. Rondvraag 
• Parkeren bij de MFA; vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd naar de parkeer 

capaciteit. Frits Oomen geeft aan dat er toekomstig nog ongeveer 30 additionele 
parkeerplaatsen zijn voorzien op de huidige locatie van het Palet. 

• Fietspaden op de Cartierheide; wethouder Cees van de Ven meldt dat de realisatie in 2023 
zal gaan plaats vinden. 

• Ommetje Dalem i.c. de Groene Ader; Herman deelt mede dat er nieuwe positieve 
ontwikkelingen zijn en dat dit project in januari naar verwachting een vervolg krijgt.  
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9. Mededelingen m.b.t. mutaties in het GBOH-bestuur per 1 januari 2023 
Frits Oomen geeft aan dat hij, samen met Gerard Smetsers en Johan van de Ven, alle drie al 
vanaf de oprichting in 2008 actief in het GBOH, per 1 januari aanstaande de al lang 
aangekondigde daad bij het woord voegen en zullen gaan stoppen als GBOH-bestuurders. 
Tegelijkertijd geeft hij aan verheugd te zijn dat het bestuur er in is geslaagd om, in de  
personen van Hanny Mollen, Mariël van den Oosterkamp, Herwin Jansen en Henry van Gerwen, 
4 waardige opvolgers te vinden waarin hij veel vertrouwen heeft. 

Aansluitend schetst hij het succesvolle verleden van het GBOH vanaf de oprichting in 2008 
en de mijlpalen die gedurende deze periode, in de vorm van toekomstvisies en diverse bouw- 
en (her)inrichtingsprojecten, zijn bewerkstelligd en de intensieve rol die zij alle drie daarin 
hebben mogen vervullen. Ook benadrukt hij de uiterst prettige en constructieve 
samenwerking met het college gedurende deze periode. Hij wenst het nieuwe bestuur en de 
klankbordgroep veel succes voor het vervolg.  

Vervolgens bedankt Herman van Oostrom de drie afscheid nemende bestuursleden met een 
persoonlijk woordje voor hun grote inzet, toewijding en verdiensten voor het GBOH. Hij 
memoreert de bevlogenheid en deskundigheid waarmee Frits al die jaren zijn rol als 
voorzitter heeft ingevuld en noemt Gerard de Bladelnaar met verreweg de grootste inzet 
voor Hapert! 
  
Voor het dankwoord aan Johan van de Ven neemt burgemeester Remco Bosma het echter van 
hem over. Hij trekt de verdiensten van Johan voor zowel het GBOH als ook de VHP, de 
Boerenmert, de Pintewippers inclusief Kempenoptocht in een breder gemeentelijk kader en 
geeft aan dat dit voor de gemeente Bladel aanleiding is geweest om aan hem bij deze 
gelegenheid de uitzonderlijke gemeentelijke onderscheiding van “de Blaalse Zuil” uit te 
reiken. Johan is volledig verrast en neemt deze bijzondere vorm van waardering voor zijn 
inzet zeer dankbaar in ontvangst. 

10.Sluiting 
Na aankondiging van de eerstvolgende openbare klankbordgroep bijeenkomst op 8 maart 
2023, dan onder leiding van het nieuwe bestuur, bedankt voorzitter Frits Oomen de 
aanwezigen voor hun actieve inbreng en sluit hij de bijeenkomst. 

Johan van de Ven 
Secretaris GBOH      Hapert, 16 december 2022
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