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Dorpsraad Genderen 
Cees van Mersbergen/ Gert Jan 

 

Dorpsraad Eethen 
Henk Branderhorst 

Dorpsraad gebruikt de website om info te plaatsen. Van de 820 inwoners zijn 400 leden lid van de dorpsraad. 
Heeft hiermee een behoorlijk bereik. 
Overwegen om de contributie te verhogen. 
Twee belangrijke onderwerpen op dit moment zijn: 

- overleg met het bestuur van het dorpshuis over leefbaarheidsvraagstukken 
- overleg met gemeente over realiseren van een wandelbos 

Stichting Dorpsraad Wernhout 
Cees Oostvogels 

 

Wijkraad Buitengebied Breda Zuid –
West 
Paul Bindels 

 

Dorpswerk Sprundel (voorheen SKW 
Sprundel) 
Toon van de Sanden 

Aantal knelpunten: 
- bushalte in het dorp weg. Hiervoor is in de plaats gekomen de dorpsbus. Mislukt project ten gevolge van 

de corona. 
- Het is moeilijk communiceren met de gemeente. 
- Project eenzaamheid uit 2016 nog steeds niet gefinancierd. Toezegging vanuit de gemeente nog steeds 

niet nagekomen. 
- Grote behoefte aan woningbouw voor starters. 

Onduidelijkheid over welke instantie in Brabant doet wat. Denk hierbij aan ’t Heft en Zet.  
De cursussen liggen ten gevolge van de corona stil. 
Wel succesvol: 

- het project afval 
- buurtpreventie. 

Dorpsraad Wouw 
Duc Boorsma 
Jan Franken 

Dorpsraad vindt dat de huis en huis brief (Achtmaal) navolging moet krijgen in Wouw. 
Op dit moment gaat veel energie zitten in het vormen van een nieuw bestuur. 
Behoefte aan een beter communicatie met gemeente. Meer dynamiek komen in de projectgroepen. 
Dorp vergrijst, waardoor meer behoefte ontstaat aan starterswoningen. 
Winst: het Univékantoor wordt gemeenschapshuis. 



Minder: communicatie naar inwoners staat op een laag pitje. 
Dorpsraad Klein Zundert 
Els Schrauwen 

Dorpsraad ervaart de corona het grootste probleem om in contact te komen met de inwoners. 
Gepoogd via de mail +het uitsturen van een nieuwsflyer. Heeft onvoldoende resultaat. 

Dorpsraad Kruisland 
Rob van Eekelen 

Dorpsraad actief  met: 
- verfraaiing van de dorpsentree 
- leefbaarheidsplan Kruisland in ontwikkeling 
- dorpsbewoners gevraagd naar wat er zoal leeft bij de inwoners 
- oproep in de lokale krant om gezamenlijk een leefbaarheidsplan op te stellen. 

Dorpsraad Achtmaal 
Silvia van Laerhoven 

Dorpsraad communiceert alleen via een de huis aan huis nieuwsbrief. Levert leuke reacties op om o.a. te zien 
hoe inwoners omgaan met corona. Op verzoek van de dorpsraad Klein Zundert wordt deze nieuwsbrief 
doorgestuurd. Wellicht een vorm voor Klein Zundert 

dorpsraad Galder-Strijbeek 
Frans Goethals 
Jan Scheepers 

Ervaart problemen om info te verstrekken via de digitale weg. Wel intensieve samenwerking met de KBO. Via 
deze weg wordt de belangrijke info verstrekt naar de inwoners. 

Dorpsraad Rijsbergen 
Peter Reiters 
Piet Hendrickx 

Huidige projecten: 
- inrichting dorp 
- vitaal buitengebied 
- actie voedselbank 
- welkomsboekje voor nieuwe inwoners 
- welkomswandeling 
- realiseren van geluksplekken en knuffeltafels(?) 

Stichting Leefbaarheidsgroep Heerle 
André Jansen 

Corona heeft veel impact in Heerle. 
Positief: buurtkamer voor ouderen is open. Wekelijks komen 20/25 ouderen om elkaar te ontmoeten. 
Gemeenschapshuis is ondergebracht in de kerk. Aandacht voor de buitenkant. Nog te veel uitstraling van een 
kerkgebouw. Hierover in overleg met gemeente en met de eigenaar (=Woningbouwvereniging. 

Samenstichting Stampersgat 
Ivo den Ouden 

Inwoners zitten met vragen. Staan wel open voor contact. Afgelopen zomer een project gerealiseerd door het 
plaatsten van picknickplaatsen bij de haven. Dit in het kader van het creëren van een ontmoetingsplaats . 
Daarnaast is er een actieve carnavalsvereniging. Ondanks de corona heeft er toch een optreden plaatsgevonden. 
De picknicktafels worden gezien als een van de grote project. 

Bewonersplatform Wouwse Plantage 
Jojanneke Schalk 
Stijn van Looveren 

Dorpsraad geeft 2x per jaar een infoblad uit (4 pagina’s). Gemeente betaalt de kosten. 
Zijn zeer actief richting jeugd. Organiseert wekelijkse spelbijeenkomsten. 
Belangrijk actieplan is veiligheid in het buitengebied. Dit n.a.v. de gevonden container met een folterruimte 
(landelijke publiciteit gehad). 



Andere thema’s zijn: instandhouding basisschool, herontwikkeling kerk, openbaar vervoer en woningbouw. 
Dorpsraad Genderen 
Gertjan Bax 

 

Dorpsraad Welberg 
Henk Groenendijk 

 

Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland 
Hakim Tampoebolon 

Dorpsraad maakt gebruik van social media (Facebook).  
Thema wat nu speelt is de verplaatsing van de bushalte. Wordt niet gecommuniceerd vanuit de gemeente  met 
de inwoners. Inmiddels protestbijeenkomsten plaats gevonden.  
Verder maakt de dorpsraad veelvuldig gebruik van de lokale omroep om actuele info te melden. 
Dorpsraad is op dit moment in gesprek met gemeente over een aantal grotere projecten waaronder de 
woningbouw en het openbaar vervoer. 
Er loopt een project samen met de gemeenten Moerdijk en Halderberge m.b.t. de realisering van een 
park/fietspad etc. Te financieren uit de gelden AFC- Nieuw Prinsenland. 

Stichting Dorpsbelang Molenschot 
Piet van Dongen 

Er zijn een aantal projecten, die worden opgepakt door ingestelde werkgroepen. Ieder 2 maanden is erv  
afstemming. Een belangrijk thema hierbij is de woningbouw. 

  
Vragen richting bestuur VKKNB  
Dorpsraad Kruisland/ Rob van Eekelen Er is behoefte aan subsidie/geld. Waar te verkrijgen? 
Dorpsraad Wouw/ Duc Boorsma Samenwerking met de gemeente moet beter. Hoe kunnen we dit bewerkstelligen. 
Dorpsraad Klein Zundert/ Els 
Schrauwen 

Verkrijgen van subsidie. 
Bestaat er een stappenplan grotere projecten. Denk hierbij aan de inrichting van het dorpsplein. Dit op verzoek 
van gemeente. 

Samenstichting Stampersgat/ Ivo den 
Ouden 

Doorstroming bewerkstelligen ouderen naar seniorenwoningen/appartementen. 
Denk hierbij ook aan ‘Klik voor Wonen’. Ook doorstroming naar duurdere woningen werkt niet 

Stichting Leefbaarheidsgroep Heerle/ 
André Jansen 

Verkrijgen van subsidies 
Het maken van een Omgevingsvisie. Waar haal je de kennis voor de stedenbouwkundige ontwikkeling en hoe 
toets je dit? 

Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland/ 
Hakim Tampoebolon 

Behoefte aan ondersteuning op het gebied van: 
- wel/niet plaatsen van windturbines 
- huisvesting voor arbeidsmigranten 
- energietransities 

Dit alles vraagt om actie richting de politiek. Hoe ga je hiermee om.  



Dorpswerk Sprundel/Toon van de 
Sanden 

Kennis over fondsenwerving en subsidies 

 


