
Aanwezig vanuit VKKNB:  Evert en Dewi 
 
Aanwezig vanuit de dorpsraden:   Arabella van de Valk  Dorpsraad Boerdonk 
     Jan van Nunen   Dorpsraad Zijtaart  

John Groen   Dorpsraad Vorstenbosch 
     Frans van der Heijden  Dorpsraad Westerbeek 
     Suzanne van Kempen-van Es Dorpsraad Velp 
     Paul Vogels   Dorpsraad Langenboom 
     Tonny de Louw   Dorpsraad Reek 
     Annie Van Genugten  Dorpsraad West Uden 
     Epko van Zoolingen  Dorpsraad Nuland 
     Arjon van den Berg  Dorpsraad Vorstenbosch 
 
     
Afwezig:     Hans Willekes   Dorpsraad Velp 
     Gert-Jan Roefs     
     Henk van der Linden   
     Patrick     
     Ad Hellemonds 
 
      
Voorstelrondje: wat willen we graag bespreken? 
Hoe gaat de toekomst eruit zien met een gemeente van 29 kernen waarin wij één van de kleinste 
kernen zijn (Westerbeek). 
Velp heeft ook met bovenstaande te maken ivm de herindeling van de gemeente Grave evt naar 
Cuijk.  
Langenboom is bezig met een vereniging op te richten om een sociaal en sportief hart te maken (twv 
4 miljoen) en hierbij wordt ook gerealiseerd dat een kerk herbestemd gaat worden als sociale 
ontmoetingsplek. 
Nuland heeft het graag over de omgevingswet en de woningbouw. 
In Vorstenbosch is het lastig om zonder OV andere dorpen te bereiken.  
Zijtaart heeft een plan voor de woningbouw, maar heeft er problemen mee dat er sprake is van 
loting, zodat zij minder kans hebben om eigen bewoners in het dorp te huisvesten. 
 
 
Besproken: 

1. Omgevingsvisie 
In Westerbeek moeten ze een dorpsCV opstellen vanuit de nieuwe gemeente, dit wil zeggen dat zij 
een plan opstellen om te laten zien wat ze de komende tijd willen bereiken.  
 

2. Energietransitie 
Er zijn in de provincie vier Regionale Energietransitie Strategieën. Na de zomervakantie is de RES 
vastgesteld en gaat het lokaal beginnen. Dan beginnen de overleggen op lokaal niveau over de 
energietransitie. Vorstenbosch zou graag zien wat de RES plannen inhouden en vraagt of wij de 
documentatie die wij daarover hebben toe kunnen sturen.  
 

3. Mobiliteit 
De VKKNB zit in het Reizigers Overleg Brabant (ROB), dus mocht je vragen of problemen hebben, geef 
dit door aan ons. Dan kunnen wij het bij dit overleg aankaarten en jullie informatie geven. In 
Vorstenbosch rijdt wel een buurtbus, maar deze voldoet niet aan de vraag. Vorstenbosch merkt ook 
dat zij alleen niet voldoende bereiken bij de belanghebbende partijen. Het kan een idee zijn voor de 
VKKNB om op te halen of deze problemen meer voorkomen en zo een sterkere lobby oprichten.  



 
4. Woningbouw 

Er zijn mogelijkheden bij de provincie om ondersteuning te krijgen wanneer een woningbouw binnen 
de gemeente vastloopt. Laat het daarom ook aan de VKKNB weten, dan kunnen wij dit doorspelen 
aan de provincie zodat jullie deze ondersteuning krijgen.  
 

5. Regiodeal 
Een van de programma’s die zij hebben gaan over de leefbaarheid in het landelijk gebied. Hier is 
onder anderen Langenboom mee bezig, Erp en het land van Cuijk zijn hier ook mee bezig. Zodra je 
dus een project hebt dat enigszins vernieuwend is dan kan je je hieraan verbinden. Hierdoor krijg je 
ondersteuning om het project te verwezenlijken. Gemeente Cuijk is trekker in dit gebied, dus deze 
heeft zeker ook meer informatie hierover.  
 

6. Rabobank  
Deze is bezig om leefbaarheid als speerpunt uit te gaan dragen. Binnenkort is er weer een gesprek 
om invulling te geven aan dit speerpunt. Heb je ideeën voor de Rabobank waarbij zij jullie kunnen 
helpen, breng deze dus in. 
 


