
Regiobijeenkomst VKKNB Midden en zuidoost brabant: 
 
Aanwezig van VKKNB:    Eric en Dewi 
Aanwezig van de dorpsraden:    Peter Donkers   ‘T Loo Bergeijk 
     Hennie Biemans Volkel 

Rini Verwegen  Volkel 
     Theo van den Tillaart Nederwetten 
     Frank Multem  Molenschot 
     Peter Swaans  Casteren 
     Marian van Lieshout Biest-Houtakker 
 
 
Besproken:   Voorstelrondje 
 
Biest Houtakker wil groeien, maar merkt dat er dan wel minder binding is met het dorp bij groei. 
Casteren is met nieuwbouw bezig, maar zijn bang dat dit laat is, je moet dus eigenlijk al 10 jaar 
vooruit kijken, dus dat is altijd even aankijken hoe het gaat. 
 
Nederwetten heeft jaren geleden een nieuwe wijk gebouwd dmv bouwen in eigen beheer en zo is 
juist wel binding ontstaan.  
Probleem waar ze nu tegenaan kijken is dat er een aantal ouderen gaan verhuizen, tot hoeverre kan 
je ouderen binden aan je gemeenschap. 
 
 
Onderwerpen die we graag willen behandelen: 

1. Hoe bind je ouderen aan de gemeenschap? 
 

2. Mobiliteit van ouderen moet zo goed mogelijk gewaarborgd worden.  
Ze kunnen namelijk niet dichtbij naar de winkel, want die zijn er niet altijd. Casteren hebben een 
eigen vervoersorganisatie op kunnen zetten met vrijwilligers. De provincie ondersteunt dit initiatief 
ook om het door te kunnen blijven zetten.  
 
In Volkel is er nog niet echt een probleem met vervoer, behalve later in de avond. Er heerst wel een 
discussie over, maar nog zonder oplossing.  
 
Biest-Houtakker heeft nog een buurtbus en vrijwilligers. Maar zij zien wel dat dit in de toekomst een 
probleem kan worden.  
 

3. Omgevingswet: hoe gaan de anderen er mee om? 
Er is vooroverleg en Volkel heeft het idee dat dit al wat moeilijkheden vooraf weg kan halen. Uden 
past dit vooroverleg al toe. Molenschot is dit ook al toe aan het passen.  
De gemeente van Biest-Houtakker reageert heel langzaam op vragen over de bouw. Ze merken ook 
dat het contact hierdoor langzaam en moeizaam verloopt.  
 
Volkel heeft een gebiedscoördinator als lijntje tussen dorpsraad en gemeente en dit werkt erg goed, 
dit is een kort lijntje.  
 
Het valt op dat het lastig is om overzicht te krijgen op hoever bepaalde gemeentes zijn in het proces 
van de omgevingswet. Wellicht prettig voor onszelf (VKKNB) om dit ook wat beter in beeld te krijgen. 
 
 



4. Woningbouw 
Volkel is daar al 30 jaar mee bezig, onder andere door de vliegbasis met geluidsoverlast. 
Hierdoor is er al heel lang niet gebouwd en veel jeugd vertrokken. Dit zorgt natuurlijk ook voor een 
behoorlijke vergrijzing. Woningbouw is wel weer mogelijk door een wijziging in de geluidssanering. 
Volkel heeft helaas geen grond in eigen beheer, dus zijn ze afhankelijk van particulieren die grond in 
bezit hebben.  
 
Volkel heeft nu ook een eigen burgerinitiatief opgezet om bestemmingen te vinden voor plekken of 
gebouwen die behoefte hebben aan een herbestemming. Maar de gemeente reageert langzaam en 
hierdoor wordt de snelheid ook uit de projecten gehaald.  
 
Een vraag aan de VKKNB is wat er al ligt qua vrijkomende kerkgebouwen en andere grotere 
gebouwen die vrijkomen en eventuele herbestemming.  
 

5. Energietransitie 
Molenschot heeft meegedaan met initiatief SMILE en doen zelf aan Molenschot groen. 
De gemeente heeft daar ook aangegeven in 2040 alles geregeld te hebben qua zonnenpanelen. Dus 
vraag ook aan je gemeente waar zij in het proces zijn en wat je hierin voor elkaar kan betekenen. 
 
Gemeente Hilvarenbeek geeft wel sessies over dit soort onderwerpen, maar Biest-Houtakker merkt 
hier zelf minder behoefte aan te hebben.  
 
Nederwetten vind die transitie natuurlijk prima, maar vraagt zich af waar de financiën vandaan 
komen. Daarom hebben ze ook grote vraagstukken bij de energietransitie.  
 
Zelf kan je ook veel doen qua huizen isoleren. Er is ook veel informatie te vinden op diverse websites.  
 
 
Wat willen jullie terug zien in de ALV: 
 
Verkeersveiligheid 30 kilometerzone wordt niet gehandhaafd merkt Casteren. Bij navraag aan de 
gemeente zegt de gemeente hier geen prioriteit te geven. 
Molenschot kon toen eventueel een flitspaal krijgen, maar hebben er bewust voor gekozen om het 
niet te doen. Het is inderdaad een lastige kwestie.  
In Volkel hebben scholen zelf initiatieven. Ze merken wel dat het fatsoensnormen zijn en dat is heel 
lastig om mensen zich eraan te laten houden. Ondertussen al 2 jaar gesprek met de gemeente, deze 
heeft een toezegging gedaan een weg te gaan versmallen wat ze hopen dat impact gaat hebben. 
 
Tip: Database beter onder aandacht brengen zodat de verschillende leden daarin beter dingen met 
elkaar kunnen delen. 
 


