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VERSLAG ALV VKKNB d.d. 6 oktober 2020 
Aanwezige bestuursleden: Evert van Schoonhoven (voorzitter), Bert van Kesteren, Theo van Es, Eric 
Daandels, Ingeborg Verschuuren, Dewi Wagelmans, Lenneke van der Meer (aspirant-bestuurslid), 
Astrid Kraayvanger (notulist) en Mieke Klokgieters (techniek). 
 
Dorpsraden fysiek: 
Stichting Dorpsbelang Molenschot: Frank Multem, Harrie Boemaars en Piet van Dongen  
Dorpsberaad Liempde: Bert van Ruremonde en Lisette Braken 
Dorpsberaad Gerwen: Matty Verkuijlen en Reinout Landman 
Dorpsvereniging Oerle: M. Baltussen 
Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West: Paul Bindels en Piet Hendrickx 
Stichting bewonersplatform Wouwse Plantage: Jojanneke Schalk en Stijn van Looveren 
Dorpsberaad Netersel: Kees van der Heijden 

Dorpsraden digitaal: De dorpsraden Zijtaart, Rijsbergen, Steensel Wouw, Vinkel, Eethen, Klein Zundert 
en Achtmaal. Dorpsoverleg Milheeze, Bewonersvereniging Vesting Heusden, Dorpscoöperatie Samen 1 
Westerbeek, Stichting dorpsplatform Aarle-Rixtel en gebiedsplatform West-Uden. 
 
Overige aanwezigen: Jeroen en Bertrand Verhelst (Kleine Kernen Magazine), Pierre Bos (burgemeester 
gemeente Boekel) 

Afwezig met bericht van verhindering: Willy Donkers, Zorg om het Dorp, Provincie N-Br, Gemeente 
Moerdijk, Dorpsraad Nuland, Dorpsraad Andel, Samenstichting Stampersgat, Dorpsraad het Loo, 
Dorpsraad Liessel, Dorpsraad Boerdonk, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft, Dorpsraad Boskant 

Locatie: Hof van Gilze, Steenakkerplein 2 te Gilze 
Tijd: 19.30 uur – 21.45 uur 

1) Opening 
Evert van Schoonhoven heet allen van harte welkom op deze ALV die nu eenmalig in oktober 
plaatsvindt. De volgende ALV vindt weer plaats in maart, dinsdag 16 maart 2021. 
De voorzitter heet speciaal Frank van Multem en Pierre Bos van harte welkom, de sprekers tijdens 
deze avond. Het geeft aan dat het rare tijden zijn in verband met COVID-19. De ALV is een paar keer 
verplaatst. In eerste instantie zou deze in maart plaatsvinden en vervolgens in mei. Nu kon het 
vandaag dan eindelijk doorgaan, zij het in beperkte zin. Met maximaal 30 aanwezigen. Er zijn een 
aantal dorpsraden die via Zoom de vergadering bijwonen.  

 
2) Bestuurlijke zaken 
 Vaststellen notulen vorig jaar d.d. 29 oktober 2019 

De notulen worden zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.   
 
3) Bestuur 

Benoeming Dewi Wagelmans 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur graag Dewi Wagelmans wil voorstellen als bestuurslid. Hij is de 
stuwende kracht geweest achter de woningenquête. Kort stelt Dewi zichzelf voor. Hij geeft aan dat hij 
oorspronkelijk uit Beek en Donk komt, maar nu vanwege zijn studie, in Nijmegen woont. Hij vertelt dat 
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hij voorheen bestuurskunde studeerde en nu economische geografie. Vanuit deze opleiding probeert 
hij, op basis van zijn inbreng, mede richting te geven binnen het bestuur en de vereniging. 
Besluit: Er is geen behoefte aan een schriftelijke stemmening en de heer Wagelmans wordt daarmee 
per acclamatie benoemd. 
 
Herbenoeming Ingeborg Verschuuren, Willy Donkers en Eric Daandels 
Er zijn drie bestuursleden herkiesbaar.  
Besluit: Er is geen behoefte aan een schriftelijke stemmening en de zij worden alle drie per acclamatie 
herbenoemd.  
 
De voorzitter feliciteert allen met deze (her)benoeming. 
 
Vacature per maart 2021 
Op dit moment is er een vacature binnen het bestuur. Het bestuur heeft een oproep gedaan en vanuit 
de binnengekomen reactie is Lenneke van der Meer naar voren gekomen als aspirant bestuurslid. Zij 
stelt zichzelf kort voor. Ze woont in Nieuw-Vossemeer en is griffier bij de gemeente Bergen op Zoom. 
Zij heeft gesolliciteerd bij de VKKNB omdat zij zelf in een kleine kern woont en ziet hoe lastig het is om 
de zelfstandigheid te behouden in de kleine kernen. Ze wil hier graag haar bijdrage aan leveren.  
In januari/februari 2021 vindt er een wederzijdse evaluatie plaats en volgt, zo mogelijk, de voordracht 
tijdens de ALV van 16 maart 2021. 

 
4) Mondelinge terugkoppeling activiteiten 2019 VKKNB  

De voorzitter geeft aan dat de VKKNB o.a. de volgende aspecten heeft opgepakt: 
ü Kennis ophalen binnen de dorpen, maar ook binnen het provinciehuis. 
ü Kennis delen met de dorpsraden. Aan ons de taak om de kennis die opgehaald wordt ook te 

verspreiden. 
ü Investeren in onze eigen achterban. We zijn in 2019 begonnen om onszelf uit te nodigen bij de diverse 

dorpsraden. De VKKNB is verheugd met de grote respons en er zijn al diverse gesprekken gevoerd. 
ü Bij de verkiezingen in 2019 hebben we onmiddellijk geïnvesteerd in het provinciehuis. Ook in 

communicatie en netwerken. We hebben een brief gestuurd richting de informateur. Tevens met de 
nieuwe fracties diverse gesprekken gevoerd. Dat loopt nog steeds door. De geluiden zijn positief. We 
zoeken daarbij aansluiting bij de programma’s. 

ü Voorheen werd de nieuwsbrief onregelmatig uitgebracht. De website was niet up-to-date. Er werd niet 
veel gedaan met social media. Kortom: VKKNB zat niet duidelijk op het netvlies. Ook hier is in het 
afgelopen jaar in geïnvesteerd. 

ü Het Kleine Kernen Spel is nu ca. 20x gespeeld. Dat willen we blijven doen. Dit geeft veel inzicht binnen 
de dorpsraden over hoe men (met elkaar) bestuurt en activiteiten ontplooit. 

ü We hebben een enquête uitgezet onder de leden. Hierbij veel informatie opgehaald. Theo van Es gaat 
hier later op de avond op in. 

ü De VKKNB is betrokken bij het Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerkgebouwen (BIVK). Dit staat 
o.a. voor de Brabantse kerkenvisies. Wat doen we met mogelijke kerkgebouwen die op de nominatie 
staat om gesloopt/gesloten te worden? Het is daarbij belangrijk om tijdig in gesprek te gaan met 
overheid, parochie en bewoners. Wij voeren hierbij het secretariaat en de regie. 

ü Tevens is de VKKNB een nauwere samenwerking aangegaan met het Kleine Kernen Magazine. 
Vanavond zijn ook Jeroen en Bertrand Verhelst aanwezig van het KKM. 

http://www.kleinekernenkrant.nl
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ü De VKKNB heeft gesprekken gevoerd met onze maatschappelijke partners binnen het provinciale 
sociale domein, t.w. Het PON (provinciaal), ’t Heft, de Koepel van Zorgorganisaties, Zorgbelang en ZET. 

ü Er zijn contacten met diverse hogescholen en universiteiten. Zo draaien we een project met de 
landbouwuniversiteit Wageningen. Eerst in Steenbergen en nu in Altena. Tevens voeren studenten 
onderzoeken uit op bepaalde onderwerpen die betrekking hebben op leefbaarheid en/of de kleine 
kerken. Ook hier hebben de dorpsraden heel veel baat bij. 

ü We hebben diverse projecten gedraaid. Jaarlijks krijgen we de mogelijkheid van de Landelijke 
Vereniging Kleine Kernen (LVKK) om projecten bij gemeente aan te bieden, bijv. m.b.t. Omgevingsvisie, 
Zorg in het Dorp, burgerparticipatie en verbetering relatie tussen dorpsraad en gemeente. 
In 2019 projecten in Grave en Eersel uitgevoerd. Nu (in 2020) weer bij nieuwe gemeenten. 
 

5) Werkplan 2020 VKKNB.   
Allereerst wil de voorzitter de LVKK nog bedanken voor de mooie bos bloemen die we van hen hebben 
ontvangen in verband met het 20-jarig bestaan van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant.  
 
Hij gaat kort in op de speerpunten: 
ü Op dit moment een vrijwilligersbestuur met ondersteuning door Astrid Kraayvanger en Mieke 

Klokgieters.  
ü De enquête heeft veel informatie opgeleverd richting ons werkplan. Wat de achterban van ons wil. 

Hier zijn vier speerpunten uitgehaald: 
1. Woningbouw 
2. Omgevingswet 
3. Energietransitie 
4. Openbaar vervoer en verkeersveiligheid 

ü Deze vier speerpunten zijn opgenomen in de nieuwe flyer die afgelopen jaar is opgemaakt. Ook 
omdat we naast de provincie veel meer met onze neus tegen het raam willen zitten bij 
gemeenten.  

ü De VKKNB heeft het PON opdracht gegeven om een onderzoek te doen onder gemeenten naar de 
positie van de dorpsraden bij gemeenten. Deze enquête wordt binnenkort breed weggezet: naar 
B&W, maar ook naar gemeenteraadsfracties en ambtenaren. Hopelijk zijn begin volgend jaar de 
onderzoeks-resultaten bekend. 

ü Het Brabants Informatiepunt Vrijkomende Kerkgebouwen (BIVK) loopt nu door. In 2020 hebben 
we (in verband met de corona uitbraak) minder activiteiten kunnen uitvoeren. In 2021 wordt dit 
project gecontinueerd. 

ü Afgelopen jaar hebben we samen met ‘t Heft een brief gestuurd naar de provincie om coulance op 
te brengen richting dorpsraden en dorpshuizen in verband met de corona. Verschillende 
gemeenten hebben hier positief op gereageerd. We gaan onderzoeken in hoeverre een verdere 
samenwerking met ’t Heft mogelijk is. 

ü In Boxtel is de VKKNB bezig met ‘Zorg in het dorp’. 
ü Heeze-Leende heeft ons verzocht om samen met hen van gedachten te wisselen met dorpsraden 

over burger- en overheidsparticipatie. Wij hebben daar de middelen voor ontvangen vanuit LVKK. 
ü De VKKNB is nog op zoek naar een gemeente in West-Brabant, die met onze ondersteuning een 

project wil uitvoeren over een van de onderstaande onderwerpen: 
Project inz. Omgevingsvisie 
Project relatie gemeentehuis-dorpsraden 

https://www.lvkk.nl
https://cdn1.vkknoordbrabant.nl/uploads/Editor/Brochures/folder-vkknb-omgezet-naar-a4-in-pdf.pdf
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ü Regiodeal NO-Brabant: vitaliteit in het landelijk gebied. VKKNB zit daar in een kerngroep. Het is 
goed om een rol te kunnen spelen met betrekking tot infrastructuur. We blijven de vinger aan de 
pols houden en hebben daarvoor ook direct contact met dorpsraden in Noord-Oost Brabant. 

ü Het Reizigersoverleg Brabant: met namen ons bestuurslid Bert van Kesteren heeft daar contacten 
mee. De buurtbussen rijden op dit moment niet. Er is een regeling dat er een alternatief 
aangeboden moet worden, o.a. de taxbus. Mensen zijn daar onvoldoende van op de hoogte. Zij 
kunnen dan tegen buurtbustarieven met een taxbus mee. Ook zijn de KBO-leden benaderd en 
kunnen hierop reageren. De regeling was er in eerste instantie tot 1 oktober. We nemen aan dat 
dit verlengd wordt.  

ü In november vindt de “Week van het Wonen” plaats. Hier krijgt onze enquête Wonen ook een 
plek. Hier wordt een opstap gemaakt voor het programma wat in 2021 gaat lopen. Projecten op 
lokaal niveau te stimuleren. 

ü Bert stelt voor om de leden uitgebreid te informeren over de lopende projecten. Dit wordt in het 
verslag opgenomen en in de nieuwsbrieven. De presentatie wordt op de website geplaatst.  

ü De heer Pierre Bos doet nog de suggestie om ons logo beschikbaar te stellen aan de diverse 
dorpsraden en aan hen te vragen om ons logo ook op hun website te plaatsen en te gebruiken bij 
hun brieven en andere communicatie-uitingen. Dit wordt opgepakt.  

 
6) Financiële stand van zaken en begroting 

De penningmeester, de heer Theo van Es, geeft een toelichting op de begroting en de huidige stand 
van zaken. 

 
Linkerkant: drie kolommen. Dat zijn de uitgaven. Rechts staan de inkomsten. 
Linker kolom is realiteit 2019. De jaarcijfers van vorig jaar. 

https://www.reizigersoverlegbrabant.nl
https://www.reizigersoverlegbrabant.nl/nieuws/vereniging-kleine-kernen-kbo-brabant-en-reizigersoverleg-brabant-inventariseren
https://drive.google.com/file/d/1VnX774iTHrQAJqpcza1DiTiCwIVaJqt0/view
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De middelste kolom is begroting voor dit lopende jaar. 
Rechts de reële cijfers t/m vandaag. 
 
Een paar aspecten worden eruit gelicht: 
ü Aan de rechterzijde staan een aantal projecten genoemd. Tot 2019 hadden we nog geen project-

gerelateerde administratie. Aan de linkerkant een aantal nullen omdat dat toen nog niet ingedeeld 
werd in de diverse projecten. 

ü Batig saldo: In 2019 zijn er bedragen ontvangen die betrekking hadden op 2018. In de begroting 
van dit jaar wordt een batig resultaat verwacht van € 6.000. 

ü De verwachting is het bedrag: basisvergoeding provincie. Die hebben we in maart van dit jaar daar 
neergezet omdat we de verwachting hadden dat we deze basisopdracht zouden ontvangen voor 
de niet-projectmatige activiteiten. Echter, de nieuwe regeling is dat we alleen financiële middelen 
ontvangen voor concrete projecten. Op het moment dat we niet voldoen aan een project 
ontvangen we nog geen gelden. Inmiddels is dat geld dus nog niet ontvangen. Het is de vraag of 
we dat zullen krijgen. 
 

ü Enerzijds kunnen we zeggen: ‘Dit was wellicht wat optimistisch laat maar zitten.’ Anderzijds 
kunnen we het laten staan, want dat is voor ons als bestuur taakstellend. 
Als de vergadering deze begroting vaststelt dan krijgt het bestuur van de VKKNB als taak mee om 
dit met grote kracht bij provincie aan te geven. Dan kunnen we met een sterkere positie bij de 
provincie dat punt maken.  

 
ü Als we die € 40.000 niet ontvangen dan betekent dit dat we met een fors verlies het jaar afsluiten.  

We zitten nog niet in reële geldnood; we kunnen het nog wel een jaar ‘uithouden’. Maar gaan 
geleidelijk aan wel naar een 0-punt.  
Op een vraag vanuit de vergadering geeft de heer Van Es aan dat we nog geen tegenargument van 
de provincie hebben vernomen. Het kost al moeite om bij al die fracties (die ook tussentijds 
hebben gewisseld) het verhaal te vertellen. We moeten de fracties ‘overtuigen’. 
De vergadering geeft ons (bij vaststelling van de begroting) de opdracht mee om namens de ALV 
bij de provincie te vragen wat hun tegenargument is.  

 
ü Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoeveel kans van slagen we hebben bij provincie en of de 

afspraken niet vastliggen? De heer Van Es geeft aan dat de € 40.000 als zijnde een noodzakelijke 
basisfinanciering om onze organisatie in stand te houden, waarschijnlijk niet gerealiseerd wordt. 
We mogen blij zijn als we daar € 20.000 voor ontvangen. We ‘schreeuwen’ om waardering voor 
onze positie in Noord-Brabant. Wellicht zijn er mogelijkheden via burgerparticipatie, mobiliteit, 
Omgevingswet en/of het programma Woningbouw. 

 
ü De penningmeester vraagt de vergadering om de begroting voor een jaar vast te stellen waarvan al 

drie kwart is verstreken. Dat komt omdat de ALV een paar keer verplaatst is. Voordeel van de 
vertraging is dat we nu wel weten waar het echt om gaat. Dit verhaal is een duidelijk signaal dat 
we willen geven: duidelijk maken hoe belangrijk het is en het zou volgend jaar lukken dan kunnen 
we weer door. 

 
ü De mogelijke pijn zit alleen bij de € 40.000. Mogelijke opbrengsten zijn nu al als volledige kosten 

opgenomen. Goede band, goede lijnen. Voorheen maakte de provincie gebruik van een 
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meerjarenbegroting. Nu is het woord ‘samenleving’ geschrapt uit het bestuursakkoord. 
Draagkracht is nog onderwerp van gesprek. ZET, ‘Heft, De koepel etc. zitten allemaal in hetzelfde 
schuitje. Het huidige middenbestuur trekt zich terug uit het sociale domein. Dat is de huidige 
situatie. We proberen daar het beste van te maken. Ook met andere organisaties. 
Op 6 november vindt er een ronde tafel gesprek plaats met als onderwerp ‘Samenleving’. 

 
ü Op de vraag vanuit de vergadering waarom de begroting voor 2021 niet voorgesteld wordt geeft 

de heer Van Es aan dat in maar 2021 weer de reguliere ALV 2021 plaatsvindt. Dan ligt de begroting 
er wel en dan is er meer zekerheid op bepaalde punten.  

Besluit: De vergadering spreekt haar steun uit aan het bestuur en is bereid om deze begroting goed te 
keuren en een brief naar provincie te sturen richting gedeputeerde staten met een kopie naar de 
provinciale staten. Dit geluid wordt ook bij de fracties neergelegd en hopelijk meegenomen in de 
ronde tafel gesprekken.  

 
7) Presentatie energieneutraliteit Molenschot, door Frank Multem (voorzitter Dorpsbelang 

Molenschot) 
Frank van Multem neemt de vergadering mee in hoe hun project is gegaan met betrekking tot hun 
aanpak naar meer bewustwording van energiebesparing bij de inwoners van Molenschot.  
 
De uitgebreide presentatie is in deze notulen opgenomen en staat ook op de website van de VKKNB. 
Frank vertelt dat het sowieso belangrijk is om diverse informatie avonden te beleggen voor de 
inwoners EN ondernemers zodat ze optimaal hierin meegenomen worden. Belangrijke partner hierin 
was het ‘Regionaal energie loket’. Tevens zijn er diverse leveranciers uitgenodigd om een en ander te 
komen vertellen. 
Er is een film van gemaakt. Deze vindt u hier terug. 
 
Naar aanleiding van een vraag vanuit de vergadering geeft de heer Multem aan dat SMILE een project 
is dat door regio Hart van Brabant  geïnitieerd is en gedeeltelijk ook van de provincie is. 
 
Er zijn ook vragen met betrekking tot windmolens. De gemeente moet daar nog een besluit in nemen. 
Er zijn ook al twee provincies die zeggen: eerst de daken vol en pas daarna in het groen. 
 
De heer Van Multem geeft aan dat men altijd met hem contact op mag nemen als er nog vragen zijn 
omtrent dit onderwerp. Hij is bereikbaar per e-mail: frank@multem.nu . 

 
8) Presentatie enquête Ledentevredenheidsonderzoek  

De heer Theo van Es gaat kort in op de uitslag van deze enquête. Meer dan 1/3e van de leden heeft 
gereageerd. Dit is een teken van zeer grote betrokkenheid. Uit deze enquête blijkt o.a. dat de 
regionale bijeenkomsten zeer worden gewaardeerd. Ook het initiatief om te komen tot een soort 
infoloket. Dit maakt de vergadering ook wat levendiger. Dus advies vanuit de enquête is om een 
externe spreker uit te nodigen. Voor de volgende keer is Wim Daniëls uitgenodigd.  
Wellicht is het digitaal deelnemen aan de ALV een goede aanvulling. Dit wordt nader besproken 
binnen het bestuur. 
De dorpsraden die het Kleine Kernen Spel gespeeld hebben geven aan dat dit spel je echt helpt om je 
focus te bepalen als dorpsraad. 

https://drive.google.com/file/d/1VnX774iTHrQAJqpcza1DiTiCwIVaJqt0/view
https://dorpsbelangmolenschot.com/molenschot-groen/
https://regionaalenergieloket.nl
https://www.wimdaniels.nl
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Andere opmerkingen zijn: “Afstand te ver”, “Vaak in Oost-Brabant”. Digitaal doen zodat iedereen de 
keuze heeft. Opmerkingen worden meegenomen in het najaarsoverleg/heidag. 
We gaan de contributiebijdrage (zeker in deze periode) niet verhogen. 
De heer Van Es geeft aan dat de VKKNB een mooi cijfer heeft gekregen, maar nog net geen 8. Hier 
streven we naar. Op een vraag vanuit de vergadering geeft hij aan dat deze vragenlijst over 2 jaar weer 
opnieuw wordt opgepakt om op die manier regelmatig ‘de thermometer erin te zetten’. 
 

9) Presentatie enquêteresultaten Wonen 
De heer Dewi Wagelmans licht kort deze enquête toe. Er was een zeer hoge respons: 70% heeft 
gereageerd. De belangrijkste conclusie is dat het goed is om levensloopbestendig te bouwen: o.a. 
bredere deuren, alles gelijkvloers. Daarmee is de woning geschikt voor iedere levensfase van de 
bewoner. 
Tevens is het goed om niet alleen te bouwen, bouwen, bouwen, maar te bouwen naar behoefte. 
 
Het beste is als een woonvisie samen met de gemeente en dorpsbewoners wordt opgesteld. Het is dan 
logisch om het via de dorpsraden op te pakken omdat zij dichter bij de mensen staan en weten wat de 
behoefte is. Als je een plan hebt: ga er mee naar de gemeente. Dan begin je een dialoog. 
 
Kort vindt er een inbreng plaats vanuit de vergadering: 
De heer Van Ruremonde (dorpsberaad Liempde) geeft aan de ervaring is dat veel gemeenten botsen 
op de situatie dat er geen grondposities meer zijn. Daarmee blokkeer je het totale proces. Men moet 
dus vaak ook kiezen wat de projectontwikkelaar wil. Dus daar ligt de rol van de provincie. Mevrouw 
Ingeborg Verschuuren reageert dat er ook duidelijk een rol ligt voor de gemeenten, want die maken de 
ruimtelijke kaders. Hoe kunnen we nu gezamenlijk meer het gevoel krijgen dat wat er gezegd en 
gedaan wordt ‘hout snijdt’? Uit het onderzoek komt uit dat gemeenten vaak onzeker zijn en niet 
weten wat de behoefte is. En dan gaat het vaak naar projectontwikkelaar. 
Hierop vraagt de heer Pierre Bos waarom er een woonvisie is en wat de dorpsraad ermee doet. Het is 
belangrijk dat zij er steeds mee teruggaan naar de wethouder, want als het gaat over besturen, dan is 
er een verantwoordelijke portefeuillehouder: de wethouder Wonen. Het is daarbij belangrijk dat de 
gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren. En er zelf voor zorgt dat er gebouwd gaat worden.  
De heer Van der Heijden (dorpsraad Netersel, gemeente Bladel) geeft aan dat als er een goed plan ligt 
je het dan bij de provincie geregeld krijgt. Als de gemeente een strak woningbouwprogramma heeft 
dan kunnen de projectontwikkelaars niks. Dan moeten zij zich daarvoor inschrijven.  
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de ambtenaren zich vaak achter de woonvisie verschuilen. 
Er is wel een papieren document met een mooie visie, maar in feite wordt die niet gebruikt/misbruikt. 
Het is belangrijk om hierover de raadsfracties te benaderen. Een visie op papier is mooi, maar het 
belangrijker om te kijken naar de praktijk. De Omgevingsvisie is in de toekomst ook een mogelijkheid 
en maak die zo concreet mogelijk! 
 
De voorzitter geeft nog kort aan dat de VKKNB contacten heeft met VABIMPULS (Vrijkomende 
Agrarische Bedrijfsgebouwen) om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Op het moment dat het de 
leefbaarheid / vitaliteit in het landelijk gebied vergroot dan pakken wij dit op samen met de 
dorpsraad/achterban. Tevens is het project: Zorg voor Doy een goed voorbeeld van herbestemming 
binnen de gemeente Oirschot. 

 

https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls
https://zorgvoordoy.nl
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10) Rondvraag en sluiting 
De voorzitter geeft aan dat er in de chat via Zoom veel bemoedigende woorden zijn ontvangen. Men 
vond het prettig om vanuit huis de vergadering bij te wonen. Het geluid vanuit de zaal was soms wat 
minder goed en de kijkers achter de schermen willen de sprekers wat beter in beeld. Daar moeten we 
een volgende keer naar kijken. Maar overwegend positief!  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Helaas is er door de verplichte sluiting 
om 22.00 uur geen gelegenheid meer voor netwerken en het nuttigen van een hapje en drankje.  
 
x-x-x-x-x-x-x-x-x- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
 
Vervolgens krijgt burgemeester Pierre Bos (gemeente Boekel) het woord. Hij resumeert dat het 
belangrijk is om kritisch te zijn: dat doet er toe. De dorpsraden zijn daarbij heel belangrijk. Er ligt veel 
uitdaging vanuit de vereniging om daar invulling aan te geven! 
 
Vervolgens vertelt hij de vergadering over Peel Natuurdorpen. De heer Jan Ottens is de grondlegger 
van dit plan. Jan is inwoner van ’t Oventje (Zeeland, Landerd) en altijd actief geweest als docent. Ir.  
Wageningen. Hij kon het niet verdragen dat de boerenstand kleiner en kleiner wordt. 
Er moet een beter verdienmodel moet zijn voor de boeren waar iedereen baat bij moet hebben. 
Daarbij uitgaand van het fraaie boerenlandschap en de hogere zandgronden die we hebben in de Peel. 
Het is een streekproduct dat niet wereldwijd te koop komt, want het is gebonden aan een gebied. 
 
In feite zijn de drie maatschappelijke onderwerpen (Wonen, Landbouw en Natuur) samengepakt en via 
‘omdenken ‘ naar een nieuwe invulling gebracht. Omdenken naar landschapslandbouw verfraaien: 
boeren gaan iets produceren waar wij met z’n allen van zeggen: “hé, dat past ons!”  
 
Het idee is om 3 Tiny Houses te plaatsen op 1 ha. In totaal 3500 ha en 10.000 Tiny Houses. Langs de 
Middenpeelweg. Die komen in het buitengebied, off grid. Zonder voorzieningen behalve waterleiding, 
want dat is wettelijk verplicht -> eco: dan kom je ook weer bij energieneutraal handelen. De andere 
voorzieningen zijn niet verplicht, maar dat wordt vaak wel geregeld.  
 
Robuuste omgeving: moeten die 3 Tiny Houses op die ha precies verdeeld worden of in blokken? Daar 
is nog geen invulling aan gegeven. Bekeken moet worden wat landschappelijk het beste inpasbaar is. 

Landschapslandbouw: in principe zou het zo moeten zijn dat de boer er nog steeds vanuit mag gaan 
dat hij landbouwgrond heeft. In plaats van mais zaaien, of koeien heeft ‘ie dan ha bos/grond MET Tiny 
Houses. Voor een langere periode. Dit moet onverdeelbaar zijn. Daar zijn inhoudelijke, juridische 
vormen voor om dit te voorkomen. Hierdoor wordt de boer geprikkeld om te investeren -> van, door 
en met de boer. 
Dat 100 ha bos, water en natuur ook nog gewoon 300 ha buitengebied is. Een kruidenrijk grasland. 
 
Op de website staan al diverse antwoorden op vragen die leven. Heb je nog een vraag die er niet 
bijstaat? Dan graag meteen stellen. Dan wordt deze beantwoord en meteen erbij gezet. 
Dit moet gemaakt worden met bestuurlijk Nederland. 
 

https://peelnatuurdorp.nl
https://peelnatuurdorp.nl/vragen/
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Eigenlijk is het de bedoeling dat we met deze invulling de dorpen versterken. De mensen die daar dan 
wonen die huren van de boer.  
Tiny Houses 50m2 kost € 100.000. Wanneer de huur 600 per maand opbrengt dan zijn de opbrengsten 
per ha € 21.600 per jaar. Daar kan een boer niet tegenop met een ander verdienmodel.  
 
Het is een ‘interbestuurlijk programma. Regio deal’. Alles komt hierin samen: ‘schone lucht’, ‘gezonde 
leefomgeving’, ‘inpassing energietransitie’, ‘kringlooplandbouw mest en mestbewerking’, 
‘verdamping/verdroging’. Vanuit waterschap is dit een belangrijk thema. Tevens raakt men hier de 
maatschappelijke en bestuurlijke doelen. 
 
Er worden nog kwartiermakers aangesteld per gebied. 

Met dit concept wordt ook aan het imago van de Peel gewerkt. Er wordt gewerkt aan een nieuw 
perspectief. Deze werkwijze gaat een bestaande buur in zijn werkwijze niet in de weg zitten. 

Kortom: een mooi project. Voor meer info en vragen kijk op peelnatuurdorp.nl. 
 

https://peelnatuurdorp.nl
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