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Vooraf
Er was eens een heel klein dorpje, gelegen vlakbij de Belgische grens....
Zo zou een sprookje uit de 21ste eeuw kunnen beginnen. Het zou zelfs over de Weebosch kunnen gaan,
gelegen in een sprookjesachtige omgeving. Zoals in elk goed geschreven sprookje, zijn er ook slechte
figuren of omstandigheden, waardoor de hoofdrolspelers in gevaar komen. Echter het goede overwint
altijd het kwaad, door uit te gaan van zijn eigen kracht. Ook dit zou weer kunnen slaan op de Weebosch.

Voor U ligt de dorpsvisie van de Weebosch. De dorpsvisie geeft een kijk op het heden en de toekomst
van het dorp. Dit is voor zover wij weten de eerste keer dat vanuit de inwoners van de Weebosch een
dorpsvisie ontwikkeld is.
Het initiatief voor het schrijven van deze visie is genomen door de dorpsraad, die in nauwe samenwerking
met een representatieve afvaardiging vanuit de kern Weebosch, deze visie heeft opgesteld. Deze
afvaardiging bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke buurtverenigingen, buurthuis ‘t Sant, de
oudervereniging, de Katholieke Bond van Ouderen, de Katholieke Vrouwen Organisatie en de directie van
basisschool Sint Gerardus.
De visie is opgemaakt in het najaar van 2008 en bestrijkt de komende 10 -15 jaar. We kijken naar ons dorp
anno nu en zetten lijnen uit naar de toekomst. De leefbaarheid van onze kern staat hierbij centraal. De
wensen en aandachtsgebieden moeten in dat licht gezien worden, zowel op de korte als op de lange
termijn.
Bij het maken van de dorpsvisie is gebruik gemaakt van eigen materiaal en materiaal dat bijeen is vergaard
uit bestaande rapportages (o.a. de visie van het buurthuis en ouderenproof), de gemeente (DOP en
website), werkbezoeken, groepsgesprekken en (openbare) vergaderingen. Het is een bundeling geworden
van onderzoeksresultaten, wensen, hartenkreten, ideeën en nuchtere trend-analyses en conclusies.
Heel inspirerend was het werkbezoek aan collega kleine kern Elsendorp in september 2008 geweest, waar
vele goede ideeën zijn opgedaan.
Aan de hand van onderstaande thema’s zijn er 3 dorpsbijeenkomsten geweest over de onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bouwen en Wonen
Zorg, Welzijn en Cultuur
Werk en Bedrijvigheid
Natuur, Omgeving en Milieu
Dorpstructuur en Leefbaarheid
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Resultaat van de bespreking van de thema’s
1. Vanuit het thema Bouwen en Wonen is duidelijk gesteld: Weebosch 900. Dit wil zeggen de kern
Weebosch moet in de komende 10 – 15 jaar groeien naar 900 inwoners om zodoende de
leefbaarheid op lange termijn beter te kunnen waarborgen. Daarnaast is er behoefte aan
seniorenwoningen, inclusief bijpassende voorzieningen.
2.

Het thema Zorg, Welzijn en Cultuur heeft o.a. geleid tot het concept Zorg in Eigen Dorp. In dit
concept staat kleinschaligheid van de zorg voorop. Zoveel mogelijk willen wij de zorg in het dorp
ingevuld zien door mensen die zelf in de Weebosch wonen. Daarnaast is het streven dat de cliënt
minder verschillende zorgverleners over de vloer krijgt, en de zorg van de cliënt weer een
menselijk gezicht krijgt.
Ook hebben de jongeren duidelijk aangegeven dat ze een eigen plek willen in de vorm van een
soos.

3. Het thema Werk en Bedrijvigheid
De Weebosch is een agrarisch dorp. De bedrijvigheid is kleinschalig. In de Pielis is een
reconstructie aan de gang met interessante gevolgen voor de landbouw en veehouderij en
natuurbeheer.
Toerisme is een sterk opkomende bedrijfstak waar beter op moet gelet worden.
4.

Het thema Natuur, Omgeving en Milieu
Het groene en rustgevende karakter van het dorp moet behouden blijven. Hiervoor is een goede
balans nodig tussen de agrarische belangen, de overige bedrijvigheid en het natuurbeheer.

5. Het thema Dorpsstructuur en Leefbaarheid
Hier wordt ingegaan op de sociale structuur van het dorp en de veiligheid. Er zijn 3 gevaarlijke
verkeersituaties die aangepakt moeten worden. Ook is het noodzakelijk dat er snel veilige
fietspaden worden aangelegd.
Aan de hand hiervan zijn er 51 concrete actiepunten benoemd die in de tekst geel zijn gemarkeerd en
als complete lijst onder bijlage C / pagina 27 zijn opgenomen.
De dorpsraad wil deze actiepunten waar nodig nader uitwerken en gebruiken als leefbaarheidprogramma
voor het dorp voor de komende 10 -15 jaren.
Op de dorpswebsite www.deweebosch.nl is meer achtergrondinformatie en fotomateriaal te vinden.
En om weer terug te komen op het sprookje:
Bijna elk sprookje eindigt met: “ ...... en ze leefden nog lang en gelukkig (in de Weebosch).”
Het is onze droom om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren, en leefbaarheid in de Weebosch naar een
hoger plan te tillen.
Wij wensen U veel leesplezier toe en hopen dat U net zo geïnspireerd raakt als wij zelf tijdens het
ontwikkelen van deze visie.
Het bestuur van de dorpsraad de Weebosch
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Procedure en tijdspad
We zijn in september 2008 begonnen met het maken van een dorpsvisie. Dankzij de constructieve en
slagvaardige samenwerking hebben we het gehele proces in drie maanden kunnen afwerken.
Overzicht
15 september
20 september
29 september
1e week oktober
13 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november

1e en 2e week
december
18 december
28 december
19 januari 2009

besluit tot het maken van een dorpsvisie
openbare brainstorm ter afsluiting burendag
bespreking 1e concept in bestuur dorpsraad
aanvullen gegevens / deskundigen vragen onderdelen te schrijven
documenten raad plegen zoals ouderenproof etc
1e bespreking met dorpsraad, buurtverenigingen / buurthuis / school / KVO en
KBO
2e bespreking met dorpsraad, buurtverenigingen / buurthuis / school / KVO en
KBO
gesprek met vertegenwoordigers van de jeugd van de Weebosch
presentatie en bespreking op openbare vergadering van de dorpsraad
3e bespreking met dorpsraad, buurtverenigingen / buurthuis / school / KVO en
KBO
verwerken inbreng n.a.v. de 3 besprekingen
vaststellen definitieve versie dorpsvisie door dorpsraad
definitieve opmaak en drukken 350 stuks
aanbieding aan inwoners van de Weebosch op de dorps-oudjaarsbijeenkomst +
verspreiding in het dorp
aanbieden aan B & W en de gemeenteraad
aanbieden aan lokale en regionale organisaties en instellingen

Relatie met het gemeentelijk IDOP betreffende de Weebosch
De Gemeente Bergeijk is in de herfst van 2008 gestart met het schrijven van een iDOP (Integraal
DorpsOntwikkelingsProgramma) voor de kern Weebosch. Een directe aanleiding voor het schrijven van
het iDOP zijn de subsidiemogelijkheden die door de provincie Noord-Brabant aan Brabantse gemeenten
met kleine kernen worden geboden.
Het iDOP gaat de basis vormen voor de plannen en acties van de Gemeente Bergeijk voor de kern
Weebosch in de komende jaren. Basis is het DOP uit 2005 / 2006. Het iDOP voegt hier een sociale
paragraaf aan toe. Die gaat speciaal over een aantal leefbaarheidthema’s. Het iDOP is een initiatief van de
Gemeente Bergeijk, waaraan de dorpsraad meewerkt.
Deze dorpsvisie heeft een andere achtergrond. Het is een initiatief van de dorpsraad en heeft als
uitgangspunt de leefbaarheid in de kern De Weebosch. We zoeken in een zo breed mogelijk perspectief
naar mogelijkheden en antwoorden om het dorp de komende jaren leefbaar te houden.
Het is een verhaal van het dorp zelf geworden. De verenigingen en bewoners van Weebosch zijn
betrokken bij het verzamelen van onderwerpen, de discussie en het schrijven van de dorpsvisie.
De onderwerpen van zowel iDOP als de dorpsvisie overlappen elkaar soms. Dat kan ook niet anders want
het gaat over hetzelfde dorp.
De dorpsraad zal haar best doen om zoveel mogelijk van de in deze dorpsvisie opgenomen actiepunten
onder te brengen in het iDOP.
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De Weebosch – beschrijving van de huidige situatie
Weebosch is wat inwonersaantal betreft, veruit de kleinste van de 6 kernen van de gemeente Bergeijk. Het
ligt aan de zuidkant van Bergeijk en grenst aan België. Er wonen 705 mensen en er staan 250 woningen,
195 in de kern en 55 daar buiten. Kijkend naar de oppervlakte beslaat de Weebosch ongeveer 20% van de
oppervlakte van de gemeente Bergeijk. Dit komt met name door het ontginningsgebied De Pielis, gelegen
tussen de Weebosch en de Belgische grens.
De Weebosch is een kleine kern met een afkalvend voorzieningenniveau. Er is een kerk met haar
Gerardusbedevaart en paardenzegening en een basisschool die samen met het buurthuis onder één dak zit.
Verder zijn er binnen de kom twee cafés, een friettent, een slager, twee smederijen (waarvan één met
gereedschapswinkel), een B&B, twee pedicures en een kapper.
Buiten de kom zijn er, naast de boerenbedrijven, een aantal recreatiebedrijven (zorgboerderij, vier
campings, een kampeerboerderij, een Outdoor Center, drie horecagelegenheden en een golfbaan).
Het dorp heeft een overwegend agrarisch karakter vanwege de boerenbedrijven en de kwekerijen. De
bank en de kruidenierswinkel zijn gesloten.
Weebosch is een groen dorp met akkers, weilanden en bossen. De bewoners voelen zich prettig in het
dorp.

De kleinschaligheid, de groene ligging, de rust, de saamhorigheid en de overzichtelijkheid worden als
positieve punten ervaren.
Er zijn ook zorgen. De Weebosch is een kleine kern en dat brengt ook ongemak. De laatste jaren zijn er
een aantal voorzieningen uit het dorp vertrokken of sterk teruggebracht. (dorpswinkel - eethuis Rabobank - openbaar vervoer).
De Weebosch kent een uitgebreid verenigingsleven dat nauw samenwerkt om algemene belangen te
behartigen. Het bekendste project was het aankopen en restaureren van de paardjesmolen die nu jaarlijks
het hart van de kermis is.
Conclusie: De Weebosch is een kleine kern met pit, bewoond door actieve mensen die trots zijn op hun
dorp!
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Bouwen en Wonen
Groei van het dorp
Inwoners

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

688

689

692

704

692

678

694

692

705

Net als Bergeijk en veel andere Brabantse gemeenten, zal er bij ongewijzigd beleid de komende jaren
weinig sprake zijn van echte bevolkingsgroei. Wel zal de samenstelling van de bevolking sterk veranderen.
Het aantal ouderen zal sterk toenemen. De groep jongeren zal licht dalen.
Het aantal alleenstaanden / singles neemt toe en daarmee ook de vraag naar woningen voor
eenpersoonshuishoudens.
Opvallend is dat het aantal zeer ouderen (80+) klein is (veel lager dan de Bergeijkse en Nederlandse
gemiddelden). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het gegeven dat er op de Weebosch geen
voorzieningen zijn om langdurig zelfstandig te blijven wonen.
De zgn. groene druk is hoger dan gemiddeld. Dit heeft o.a. consequenties voor de bezetting van
verenigingen. Ofschoon relatief veel jongeren lid zijn van een (sport-)vereniging, hebben met name de
sportverenigingen moeite met het op de been brengen van teams in elke leeftijdsklasse.
Groeien is noodzakelijk om het dorp niet uit te laten sterven. Groei is nodig voor het instandhouden van
de school, de verenigingen, het vrijwilligerswerk en de mantelzorg en de cohesie binnen het dorp. De
huidige groeicijfers zijn te laag om realistische en toekomstgerichte plannen te maken.
Om het dorp in stand te houden willen we voor 2020 een inwonertal van zeker 900 mensen hebben.
Dit getal is het uitgangspunt voor de uitwerking van de plannen in deze dorpsvisie.
Bouwlocaties
Het gemeentelijke Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP 2006) geeft de volgende plannen weer:
Overgenomen uit de gemeentelijke nota van aanpak DOP 2006
Woningbouw algemeen
In het kader van het bouwen voor starters en senioren (incl. zorgwoningen) en behoud van deze woningen voor de
doelgroep:
1.
Prestatieafspraken met corporaties aangaan; niet alleen voor te realiseren woningen,
maar ook voor de woonomgeving inclusief voorzieningen (loopt al in Kempenverband).
2.
Afspraken maken met en stimuleren van de startersgroep (loopt op gemeenteniveau).
3.
Nogmaals vastleggen van 25% kortingsregel bij bouw van sociale huur.
Wonen op de Weebosch
Toevoeging van ruim 50 nieuwe woningen in de komende 15 jaar, waaronder 10 zorgwoningen.
Op locaties:
1.
Kapelledries 1
2.
Kapelledries 2
Verkeer en vervoer
3.
Aanpassen verkeerssituatie bij de school.
4.
Aanpassen verkeerssituatie bij de kruising Weebosch-Gerardusweg.
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Bouwen naar behoefte
Een veel gehoorde opmerking is dat er niet gebouwd kan worden en dat de jeugd wegtrekt. Ultimo 2008
worden er 7 starterwoningen opgeleverd aan de toekomstige bewoners.
Op korte termijn wordt er dus iets gedaan. Daarnaast wordt binnenkort gestart met de bouw van de
laatste vier woningen in het plan Kapelledries I. Hiermee zijn de bouwplannen in Kapelledries I voltooid en
zijn er geen bouwkavels meer voor handen in Kapelledries I. Kapelledries II moet nog aangekocht worden
en het zal waarschijnlijk nog wel enige tijd duren voordat deze locatie bouwrijp is. Behalve inbreiding zijn
er op korte termijn geen andere bouwlocaties aangewezen.
Daarnaast speelt dat ouderen het dorp moeten verlaten als ze meer zorg en ondersteuning nodig hebben.
Vooral ouderen leggen een nadrukkelijke koppeling tussen in het dorp blijven wonen en het aanwezig zijn
van zorg en ondersteunen voorzieningen. Kort door de bocht: Wordt er geen goede zorg geregeld dan
hoef je ook niet te bouwen.
Vanuit het principe Zorg in Eigen Dorp kan er evenwel een situatie geschapen worden waarin ouderen
alleen nog het dorp uit moeten als ze zeer zware intramurale zorg (lees verpleeghuiszorg) nodig hebben.
Dit willen we realiseren door de bouw van goede levensloopbestendige woningen die ook geschikt zijn
voor bewoning bij een maximale zorgbehoefte. Zo bieden we de ouderen op de Weebosch een goed
alternatief om naar een andere kern of gemeente te moeten verhuizen.
Hoe de ouderenwoningen er uit moeten zien (binnen en buiten) is een zaak van o.a. (ervarings)
deskundigen, ontwerpers en van het toepassen van de nieuwste inzichten op het gebied van zorg,
levensloopbestendigheid en duurzaam bouwen. Belangrijk is dat het om eigen, koop- en huurwoningen
moet gaan. Essentieel is om de doelgroep(en) al in het vroegste stadium bij de plannen te betrekken. Hun
wensen en hun kijk op wonen moeten meegenomen worden vanaf de tekenfase.
In de gemeente Boekel is een verordening ingevoerd die het aantal regels m.b.t. het aanvragen van een
bouwvergunning sterk verminderd. De tijd die hiermee gepaard gaat is enorm teruggebracht. Binnen dit
model worden ook mogelijkheden en vrijstellingen aangegeven voor aanbouw en bijbouw aan bestaande
woningen t.b.v. het verlenen van mantelzorg. Dit model is een landelijk begrip geworden. Soepele
regelgeving en bevordering van mantelzorg zijn zaken die ons erg aanspreken en de leefbaarheid direct
bevorderen. De gemeente wordt gevraagd om na te gaan wat we van Boekel kunnen leren en overnemen.
Bouwen van ouderenwoningen bevordert de doorstroom
Verhuizen naar een ouderenwoning betekent meestal ook doorstromen, hetgeen de eigen jongeren /
starters de mogelijkheid geeft om in eigen dorp zelfstandig te gaan wonen.
De 50 DOP-woningen voor de komende 15 jaar zijn te weinig. Zeker als je een behoorlijk blok
toekomstgerichte seniorenwoningen wilt realiseren. Dan moeten er minstens 15 - 25 tegelijk gebouwd
worden (30 - 50% van het totale woonbouwquotum van de Weebosch).
Op het gebied van de huisvesting vinden nogal eens experimenten plaats. O.a. op het gebied van duurzaam
bouwen en domotica als hulpmiddel bij de zorgverlening. We moeten er voor ijveren dat deze
experimenten ook in de Weebosch kunnen plaatsvinden. De dorpsraad zoekt hiervoor contact met
Stichting Experimenten Volkshuisvesting SEV - en Smart Homes (domotica).
Het beleid van de huisvestingsorganisaties gaat voor het grootste deel de Weebosch voorbij. De
dorpsraad wil contacten met de huisvesters nauwer aan te halen. Wellicht levert dat leuke dingen op.
Actiepunten:
Groeien van 700 naar 900 inwoners binnen 10 jaar
Zorg in eigen dorp realiseren
Groot cluster ouderenwoningen bouwen
Soepele regelgeving bepleiten bij de overheid( Boekels model)
Doorstoomprincipe woningen regelen
Experimenten in de volkshuisvesting stimuleren (o.a. SEV / Smart Homes)
Huisvesters prikkelen om iets op de Weebosch te ondernemen
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Werken en Bedrijvigheid
Agrarisch gerelateerde werkgelegenheid
Hoewel het aantal mensen dat de kost verdient in de agrarische sector afneemt is het wel de land- en
tuinbouw die een groot deel van het landelijke karakter van het dorp bepalen en sterk bij dragen aan de
ligging in het groen.

Daarom is het belangrijk dat deze sector blijft voortbestaan. Maar megastallen en grootschalige agroindustriële projecten horen in de kleinschaligheid van de Weebosch niet thuis. Dat geldt ook voor het
daarbij horende intensieve transport.
De Pielis
De Pielis is een apart verhaal waard. De landbouwenclave de Pielis is een typische jonge heideontginning
(jaren ’50) met flinke houtsingels en omringd door bosgebieden. Het brongebied van de Goorloop start
juist over de grens.
De helft van de bedrijven zijn in erfpacht door de gemeente Bergeijk uitgegeven en als gemengd bedrijf
gestart. Daarnaast hebben veel agrariërs in het gebied langdurige pachtovereenkomsten met de gemeente
Bergeijk voor losliggend land.
De afwatering in het landbouwgebied loopt via de Goorloop richting Beerze-Reusel. Het zuidelijkste deel
van de Kapelweg watert echter af richting België. Tot slot watert het oostelijke deel van de bossen af naar
de Dommel. De Pielis vormt derhalve het scheidingsvlak van drie waterstroomgebieden!
De meeste bedrijven hebben van oorsprong een omvang van ongeveer 15 ha. De huidige bedrijfsomvang is
echter aanzienlijk groter door het gebruik van pachtpercelen in het gebied en ook door grondgebruik
buiten het gebied. Een belangrijk deel van de geproduceerde mest op de bedrijven wordt door de agrariërs
van de Pielis aangewend op door hen geëxploiteerde gronden buiten het ontginningsgebied.
De omringende bossen zijn veelal ten tijde van de ontginning aangeplant als productiebos. Verder in het
bos liggen wel gebieden met hoge natuurwaarde.
Momenteel speelt er een reconstructie in de Pielis. Eén van de meest in het oog springende onderdelen is
de EVZ rondom de Goorloop, de bron van rivier de Beerze. Bijzonder en landelijk uniek is dat gebied in
de toekomst door de agrariërs zelf zal worden onderhouden en niet door organisaties voor
natuurbehoud.
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De Pielis blijft een landbouwgebied. Juist deze landbouwenclave maakt het recreatief medegebruik (denk
vooral aan fietsen en wandelen) interessant. Het is het stilste en donkerste gebied van Nederland! Daarom
is slechts een beperkte ontwikkeling van andere vormen van extensief recreatiegebruik in de Pielis
gewenst. (zie ook gemeenschappelijke beleidsvisie “Pielis in Balans”)
Wel zou de aanleg van een fietspad, met uitkijkpunt / rustpunt, wenselijk zijn langs de onverharde
grensweg ten zuiden van de Pielis.

Forensen
De meeste bewoners van De Weebosch werken niet in het dorp maar in de regio Eindhoven Kempenland.
Een van de aantrekkelijk kanten van de Weebosch is dat de steden in de regio relatief snel en goed met de
auto bereikbaar zijn (Eindhoven / Tilburg). Met openbaar vervoer is woon-werkverkeer vrijwel onmogelijk.
Kleine dienstverlening en nijverheid
Administratieve dienstverlening 2 bedrijven
Recreatiebedrijven
7 bedrijven
Horeca
4 bedrijven
Kappers
1 bedrijf
Pedicures
2
Klusbedrijven
1
Smederijen / kleinmetaal
3
Timmerfabriek / interieurbouw 1
Bedrijven aan huis
Veel bedrijven zijn in / aan huis gevestigd.
De agrariërs zijn verenigd binnen de ZLTO. Er is geen ondernemersvereniging op de Weebosch. Dit
wordt als een gemis ervaren.
Actiepunten
MKB Bergeijk stimuleren om een Weebosscher ondernemersvereniging op te richten
Fietspaden Pielis zuid aanleggen / verbeteren

9

Zorg, Welzijn en Cultuur
Jeugd, tieners en jongeren
Voor jeugd (12-16) en jongeren (16+) worden er op de Weebosch weinig activiteiten aangeboden.
Groepen zoeken zelf hun vertier. Bijv. in schuren waar ze samenkomen en werken aan de
carnavalswagens. Er zijn behoorlijk wat jongeren lid van één van de sportverenigingen.
Het jongerenwerk is volkomen onzichtbaar; zij biedt de Weebosscher jeugd en het buurthuis geen
ondersteuning.
Het is een vicieuze cirkel: er zijn geen activiteiten en de jeugd zegt dat er niks te doen is.
Deze cirkel met doorbroken worden; en wel samen met de jeugd zelf.
Zou een eigen ruimte de oplossing zijn? We hebben onze jeugd zelf uitgenodigd om hun eigen mening te
geven en met ideeën te komen. Een groep jongeren heeft in november 2008 zelf een plan gemaakt voor
een jongerensoos / inloopruimte. Ze willen deze zelf beheren met wat hulp van enkele volwassenen.
Actiepunten
Eigen jeugdhonk / jeugdsoos realiseren in de directe nabijheid van buurthuis / school
Jongerenwerk inzetten ter ondersteuning van initiatieven t.b.v. jeugd en jongeren
Buurthuis geschikt maken voor gebruik door de jeugd
Dorpsraad gaat in gesprek met de jeugd en inventariseert de behoefte van de jeugd
Ouderen
De ouderen op de Weebosch hebben het niet makkelijk. Zolang de gezondheid goed is en er geen
mobiliteitsproblemen zijn, is er voldoende te doen in en rondom huis, in het dorp en binnen het aanbod
van de verenigingen. De problemen beginnen als er zorg nodig is. Er zijn geen zorgvoorzieningen op de
Weebosch en het dorp is niet Ouderenproof.
Veel woningen zijn niet aangepast aan de leeftijd en de beperkingen, zodat dit het geven van zorg en
mantelzorg tegenwerkt. Alle hulp moet van buitenaf komen. Spreekuur, thuiszorg, maaltijddienst,
fysiotherapie, etc.
Veel ouderen willen zo lang mogelijk in het dorp blijven. Eén van de belangrijkste factoren die dit mede
mogelijk maakt, is de aanwezigheid van veel mantelzorgers dicht bij huis.
We willen voor ouderen ( en voor alle anderen) het concept “Zorg in Eigen Dorp” introduceren. Dit
betekent dat zorg en ondersteuning in principe thuis in eigen dorp wordt gegeven en dat iemand pas naar
elders moet verhuizen als de noodzakelijke zorg en ondersteuning niet meer thuis gegeven kan worden.
Waar de grenzen van het haalbare liggen is per situatie anders. Het gaat om het uitgangspunt: zorg komt
naar de mensen toe en niet andersom.
Goede aangepaste (nooit meer verhuizen) woningen moeten dit proces ondersteunen.
Mantelzorg
Mantelzorgers zijn er veel in het dorp. Ze zijn veelal onzichtbaar en bijna altijd onmisbaar. Dankzij de
dagelijkse hulp van veel mantelzorgers kunnen mensen langer thuis blijven. Daarom zijn we in het dorp
gebaat bij een zo goot mogelijk netwerk mantelzorgers. Zonder hen zouden veel mensen a.g.v. ziekte en
gebrek als snel naar verpleegplaatsen buitendorps moeten verhuizen. Ook is het zonder mantelzorg
onmogelijk het plan “Zorg in Eigen Dorp” te realiseren.
Soms is het mogelijk om een bestaande woning zo aan te passen dat mantelzorgers kunnen in of bijwonen.
Op die wijze maak je mantelzorg gemakkelijk vanwege de korte afstand. Regels die deze processen in de
weg staan moeten waar mogelijk worden afgeschaft.
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Ondersteuning van mantelzorgers
Mantelzorgers moeten meer ondersteund worden dan tot nu toe het geval is. Mantelzorgers worden
regelmatig zwaar belast; speciaal in situaties waar sprake is van een voortschrijdende ziekte bijv. dementie.
In het dorp zijn op dit moment geen ondersteuningsmogelijkheden. Het is eigenlijk nog nooit aan de orde
geweest.
Dat moet gaan veranderen.
De mantelzorgondersteuning wordt in de Kempen verzorgd door het Steunpunt Mantelzorg. Dit
steunpunt wordt betaald door de overheid. De dorpsraad wil contact zoeken met het steunpunt en hen
vragen wat ze concreet voor activiteiten (via het buurthuis) kunnen inzetten t.b.v. de versterking en
ondersteuning van mantelzorgers op de Weebosch.
Actiepunten
Mantelzorgondersteuning in eigen dorp bevorderen
Met Steunpunt Mantelzorg afspraken maken over inzet in de Weebosch
Basiszorgvoorzieningen ontbreken
Er zijn op de Weebosch geen basiszorgvoorzieningen. Er is geen huisarts, geen tandarts en geen
fysiotherapeut. Ook is er geen consultatiebureau of een bloedprikpost. Daarnaast ontbreekt een
bezorgdienst voor medicijnen. Voor alle basiszorg moet men naar de andere kernen of andere gemeenten.
De WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wordt door de gemeente uitgevoerd en kan voor een aantal
hier beschreven processen en activiteiten een kapstok worden.
De wet is verdeeld in prestatiegebieden,waaronder de huishoudelijke hulp, de organisatie van de éénloketfunctie, vrijwilligers, mantelzorgers, ondersteuning en begeleiding.
De wet gaat uit van het motto “iedereen moet mee kunnen doen / niemand aan de kant!”
Veel van deze WMO-prestatiegebieden zijn op de ontwikkeling van de Weebosch van toepassing.
De wet is geen doel, maar een middel. De gemeente Bergeijk zal uitgenodigd worden om de WMO
mogelijkheden in te zetten t.b.v. de ontwikkeling van de Weebosch en de activiteiten die uit deze
dorpsvisie voortvloeien.
Omdat ook de huishoudelijke hulp binnen de WMO valt zal de WMO ook een belangrijke rol spelen in de
“Zorg in Eigen Dorp” aanpak. We denken dat dit laatste met name nuttig zal zijn voor de ouderen in ons
dorp.
Informatiepunt
De WMO is complex en ingewikkeld. Ze bestaat uit een aantal onderdelen (prestatievelden) die alle
onderdelen van welzijn en zorg bestrijken. Zie bijlage.
Daarom moet een informatiepunt gehuisvest worden in het buurthuis. Eventueel uit te breiden met een
spreekuur van de gemeentelijke WMO-consulent.
Actiepunten
WMO mogelijkheden inzetten voor de leefbaarheid op de Weebosch
Ruimte organiseren voor de basiszorgvoorzieningen (bloedprikken etc.)
WMO Informatiepunt en spreekuur consulent aanbieden in het buurthuis
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Onderwijs
Basisschool St. Gerardus heeft in schooljaar 2008-2009 76 leerlingen. Dit aantal neemt in de volgende
twee jaar iets verder af om daarna weer toe te nemen.

De school is samen met buurthuis ’t Sant gehuisvest in een multifunctioneel gebouw aan de rand van een
bosrijk natuurgebied.
In de Weebosch werd al rond 1800 onderwijs verzorgd. Sinds 1955 is de lagere school gevestigd in het
huidige gebouw. De kleuterschool betrok in 1959 een houten gebouw aan de Gerardusweg.
Het schoolgebouw werd in 1983 geschikt gemaakt om onderdak te verlenen aan het buurthuis, de lagere
school en de kleuterschool. De lagere school en de kleuterschool vormen sinds 1989 samen basisschool
St. Gerardus.
In het voorjaar van 2005 is tijdens een verbouwing de school aangepast aan de eisen die het hedendaags
onderwijs stelt aan een gebouw. Het geheel is licht en ruim waardoor het een gebouw is geworden waarin
het fijn werken en leren is.
De school heeft een ruim aangelegde speelplaats, verdeeld in een gedeelte voor groep 0-2, een gedeelte
voor groep 3-8 en een ruimte voor balspelen. Er zijn klimtoestellen, een zandbak, een tafeltennistafel, een
basketbalveld, een praat- en speelkuil en zitbanken. Samen met een groep ouders wordt de tuin aan de
voorkant van de school omgevormd tot een educatieve buitenruimte. In het aangrenzende bos is een IVN
pad aangelegd zodat de school optimaal gebruik kan maken van de unieke ligging.
Voor de gymlessen maakt de school gebruik van de gymzaal van het buurthuis. Verder gebruikt de school
vaste ruimtes voor de leerlingbegeleiding en handvaardigheid in het buurthuis. Het buurthuis maakt gebruik
van de aula van de school voor vergaderingen en indien nodig ook de lokalen.
Peuterspeelzaal ’t Zandhupke heeft een eigen plaats in het kleuterlokaal. Momenteel is er een peuterstop
want er is een tekort aan personeel.
In schooljaar 2008-2009 zijn er vijf leerlingen die gebruik maken van het zogenoemde rugzakje. Dat
betekent dat deze kinderen recht hebben op speciale zorg. Het rugzakje voorziet in financiële
ondersteuning om deze extra zorg mogelijk te maken zodat het kind niet naar een school voor speciaal
onderwijs hoeft te gaan. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal toenemen.
Op dit moment is er geen behoefte aan buitenschoolse opvang (BSO), geregeld door de school. Dat komt
voornamelijk doordat de buitenschoolse opvang nu alleen kan plaatsvinden in kinderdagverblijven die
gevestigd zijn in andere dorpskernen. Op het moment dat de buitenschoolse opvang in het dorp zelf
geregeld kan worden, is er wel belangstelling. De tussen schoolse opvang (TSO) wordt door een goede
afspraken met een grote groep vrijwilligers door een werkgroep binnen de school uitstekend geregeld.
Perspectief:
In de zeer nabije toekomst zal er behoefte zijn aan een gebouw en bijbehorende buitenruimte, geschikt om
opvang te kunnen bieden aan kinderen van 8.00 uur tot 20.00 uur. Het gebouw zal naast de school en de
peuterspeelzaal onderdak moeten kunnen bieden aan voor-, tussen- en naschoolse opvang waarbij wordt
gezorgd voor onderwijs, ontspanning en culturele educatie.
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Actiepunten
Ruimte beschikbaar stellen voor de BSO (Buitenschoolse Opvang)
Educatieve tuin realiseren
Buurthuis ‘t Sant
Buurthuis 't Sant is een multifunctioneel gebouw. Het gebouw delen we met de St. Gerardusschool. Het is
een "brede school" avant la lettre want het bestaat al ruim 25 jaar. Het betekent ook dat de vaders en
moeders het buurthuis erg goed kennen omdat ze hun kinderen naar de school brengen. De jongeren
kennen de omgeving natuurlijk vanuit hun schooltijd, de ouderen zien het als een ontmoetingspunt.

Het gebouw is 25 jaar oud en wordt gebruikt door alle verenigingen van de Weebosch.
Het is het kloppend hart van een kleine gemeenschap van 700 inwoners.
Zonder deze locatie geen gemeenschap. Het buurthuis is de enige non-profit locatie in het dorp waar men
terecht kan voor allerhande activiteiten.
Een gymzaaltje dat ook door de school wordt gebruikt, een gemeenschapsruimte met bar, een
vergaderruimte, een berging en kantoortje. De aula van de school wordt 's avonds gebruikt voor
vergaderingen en allerhande sport- , leer- en ontspanningsactiviteiten.
Iedereen voelt zich thuis. Alleen ontbreekt het voor de jeugd en voor de ouderen een eigen stek in het
geheel.
De locatie is symbool voor het wel erg bijzondere gemeenschapsgevoel in de gemeenschap. De lijnen zijn
zeer kort. Het bestuur van het buurthuis organiseert elke jaar een aantal activiteiten om de financiële
situatie zo gezond mogelijk te houden. Naast de budgetsubsidie van de gemeente hebben we extra
inkomsten nodig. Er zijn voldoende vrijwilligers om deze extra activiteiten te bemannen.
De ligging van het buurthuis en de school is fantastisch. Aan de rand van het bos. De speelplaats is
gedeeltelijk ook van zand. Vandaar de naam ’t Sant. Deze ligging aan de rand van het bos maakt onze
locatie een uitvalsbasis voor mountainbikers en wandelaars. In de omgeving zijn bewegwijzerde
wandelpaden en sinds kort in samenwerking met de school is er een IVN-pad bijgekomen. Dit geldt ook
voor de vaste mountainbike routes. Heel bijzonder is dat het buurthuis naast één beheerster in vaste
dienst en een groot team van vrijwilligers heeft. Dit is niet alleen uniek voor het buurthuis maar ook goed
geregeld in een sociale gemeenschap.
Bibliotheek
De bibliobus is gestopt. Er is nog geen alternatief gerealiseerd. In het buurthuis kan een uitleenkast
geplaatst worden.
Actiepunten
Bibliotheek uitleenkast realiseren in het buurthuis
Vrijwilligersgroep formeren t.b.v. bibliotheekwerk
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Koppeling school en buurthuis
Hoewel buurthuis en school samen één gebouw vormen zijn er wel wensen. Beide gebouwen zijn oud en
er zijn aanpassingen nodig. Ook kan de koppeling tussen beide onderdelen veel beter. Er zijn nu bijv. twee
ingangen die eigenlijk vervangen zouden moeten worden door één gezamenlijke entree. Ook ontbreekt
een ruime en lichte foyer waar jong en oud samen kan komen.
Er is nu geen gezamenlijk beheer. Daardoor treedt er verspilling op en is de afstemming niet altijd
optimaal. Gezamenlijk beheer van gebouwen zou hier een heel goede oplossing zijn.
De school en het buurthuis zijn gehuisvest in één gebouw, ieder met een eigen ingang. Vanuit het bestuur
van buurthuis ’t Sant wil men meer activiteiten ontplooien. Daarbij lopen we tegen de beperkingen van het
buurthuis. Het is een gebouw met diverse (kleine) ruimtes, die echter niet heel flexibel te gebruiken zijn.
Met name het combineren van ruimtes is niet of nauwelijks mogelijk. Dit beperkt het aantal te
ondernemen activiteiten. Vanuit een efficiënt beheergedachte wordt nagedacht om de operationele
activiteiten van de school en het buurthuis verder op elkaar af te stemmen. Een gezamenlijke
beheerorganisatie zou hier mogelijkerwijs een verbetering in kunnen betekenen. Hiervoor is echter wel
afstemming en goede afspraken tussen SkoZok, buurthuis en de gemeente Bergeijk noodzakelijk.
Actiepunten
Buurthuis moderniseren
Integratie buurthuis / school verder bevorderen
Gezamenlijk beheer van beide gebouwen mogelijk maken
Ontmoetingsplaats / leestafel / dorpsmaaltijd / eetpunt
Het dorp heeft een buurthuis maar dat is (buiten de traditionele activiteiten om) nog geen echte
ontmoetingsplaats. Ouderen hebben al aangeven dat hier behoefte aan is.
Een activiteit waaraan behoefte is, is de gezamenlijke dorpsmaaltijd. Deze wordt eens per maand
(of per 14 dagen) gehouden. Iedereen kan komen mee-eten. Maaltijden worden koelvers in
grootverpakking ingekocht. Vrijwilligers verzorgen de maaltijd. Voor de dorpsmaaltijd wordt in het
buurthuis een gezellige, gastvrije en restaurantachtige ruimte ingericht.
Voor veel ouderen is dit een uitje met mogelijkheid om elkaar te treffen en bij te buurten.
De dorpsmaaltijd kan een opstap zijn naar een eetpunt. Een plaats waar dagelijks (of enkele dagen per
week) ouderen samen komen om te eten. Voor een eetpunt moeten er wel een redelijk groepje
deelnemers zijn. Voor veel alleenstaanden is het eetpunt een uitkomst. Zeker als het aansluit bij andere
(KBO / KVO) activiteiten in het gemeenschapshuis.
Cultuur aanbieden (samen met / op locatie / )
Een buurthuis zonder podium en cultureel programma is geen buurthuis. Uit eerdere brainstormsessies
bleek dat er regelmatig vragen kwamen om themabijeenkomsten en cursussen.
Op dit moment oefent de Weebosscher toneelvereniging “De Kempengalm” in het buurthuis.
Uitvoeringen kunnen niet gegeven worden in het buurthuis, vanwege het ontbreken van een voldoende
groot podium. Hiervoor moet uitgeweken worden naar de lokale horeca.
Uit de besprekingen kwam naar voren dat een goede zaal met een goed podium belangrijk gevonden
wordt. De Weebosch heeft diverse mogelijkheden op cultureel terrein die verder onderzocht en
ontwikkeld moeten worden. Er zijn nogal wat mogelijkheden en ideeën naar voren gebracht::
• podium met optredens (in afstemming met de 2 andere zalen in het dorp)
• voor de programmering en uitwisseling samenwerking aangaan met bijv. de Kattendans Bergeijk en
de Adelberg Lommel
• organiseren van exposities / Paasexpositie met lokaal talent
• beeldentuin / landart-project
• open straat / open huis (huis of tuin openstellen voor bezoek)
• etc. ….
We willen een culturele initiatiefgroep oprichten die dit nader kan, uitwerken en (laten) uitvoeren.
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Actiepunten
Maandelijkse dorpsmaaltijd realiseren
Nagaan of er draagvlak voor een eetpunt is
Ontmoetingsplaats / stamtafel / leestafel in buurthuis inrichten
Met ondersteuning culturele programma’s mogelijk maken in het buurthuis
Culturele initiatiefgroep samenstellen / oprichten
Contacten zoeken en leggen met culturele instellingen
Inventarisatie van mogelijke activiteiten in het buurthuis
Parochie Sint Gerardus Majella en de bedevaart
De kerk heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de Weebossche dorpsgemeenschap in het
verleden, en dit is nog altijd het geval. De meeste inwoners zijn Rooms-katholiek. Onze voorouders
hebben er ruim een eeuw geleden heel veel voor over gehad om een eigen kerk te kunnen bouwen. Het
kerkgebouw met pastorie is nu een rijksmonument. Vanaf 1907 is de Weebosch in een groot deel van
Brabant en ook in een deel van België bekend geworden als bedevaartsplaats ter ere van de Heilige
Gerardus. De uitstraling hiervan naar de omgeving is bijzonder opvallend. Honderden mensen komen rond
16 oktober ook nu nog ter bedevaart. Bekend is de jaarlijkse ruiterbedevaart op zondag na 16 oktober
met duizenden bezoekers.

In de kerkgemeenschap zijn veel vrijwilligers actief, met name ook bij de organisatie van de jaarlijkse
bedevaart, elk jaar een positief gebeuren voor kerk, parochie en dorpsgemeenschap.
De meeste bewoners zijn sterk bij de kerk betrokken, wat o.a. blijkt uit de financiële ondersteuning die de
meesten van hen (ruim 90%) jaarlijks verlenen. Bij vreugdevolle en droevige gebeurtenissen zijn de meeste
parochianen sterk betrokken, een bewijs van de hechte gemeenschap die we samen ook bij die momenten
vormen.
Sport
De Weebosch kent een gevarieerd scala aan sportverenigingen en mogelijkheden tot sportbeoefening:
1. biljarten
Biljartclub ‘t Heuveltje
2. voetballen
Voetbal RKSV De Weebosch
3. tennis
Tennisvereniging De Weebosch
4. korfbal
Korfbalvereniging De Weebosch
5. golfen
Golfbaan Hof van Heden (commercieel)
6. wandelen
Wandelclub
7. wandelen
Nordic walking
De verenigingen maken gebruik van de voetbalvelden en de tennisbanen op sportpark ’t Voortje en de
gymzaal in ’t Sant. Voorts zijn er verschillende fietsroutes die vertrekken vanaf ’t Sant of vanaf de
parkeerplaats bij de kerk.
Om een beeld te krijgen wat de sportverenigingen van de dorpsraad verwachten zal hierover een aparte
bijeenkomst belegd worden.
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Vrijwilligerswerk
Er is op de Weebosch geen georganiseerd vrijwilligerswerk zoals Graag Gedaan o.i.d.
Er zijn enkele mensen die een door de KBO opgezette klussendienst vormen. Dat is niet bij iedereen
bekend.
Er wordt een behoefte geconstateerd aan klein vrijwilligerswerk. Misschien is het een idee om KBO of
KVO uit te nodigen met de vraag of plaatselijk een platform kunnen zijn voor dit soort vragen en
vrijwilligersinzet. Een groot deel van de zgn. contactactiviteiten worden al door deze organisaties verzorgd.
Er is behoefte aan een vrijwilligersploeg voor vuilnisbak buiten zetten, wandeling, boodschappen, tuin,
kleine klusjes, samen eten, contact.
De vrijwilligersgroepen in de gemeente Bergeijk kunnen gebruik maken van de Vrijwilligerspolis (Steunpunt
Financiën van de Lumensgroep Eindhoven). Ze zijn dan verzekerd tijdens vrijwilligerswerk. Dat heeft de
gemeente voor hen geregeld. Niet elke club weet dit en maakt daar gebruik van.
Verenigingen / buurtverenigingen
De Weebosch kent een bloeiend en actief verenigingsleven. Er zijn 5 buurtverenigingen:
8.
9.
10.
11.
12.

Het Hoogeind
’t Achtereind
De Pielis
De Witrijt
Het Neereind

Naast de buurtverenigingen zijn er:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gemengd Kerkkoor Gerardus Majella
Kinderkoor Do-Re-Mi
Stichting de Draaimolen
Oranjecomité Weebosch
Bestuur Parochie Sint Gerardus Majella
Carnavalsvereniging Urnengat
Toneelvereniging De Kempengalm
Jagersvereniging Weebosch
Dansmarietjes van ‘t Urnegat

Er is geen opbouwwerk en geen verenigingsondersteuning. Een veelgehoord probleem is het teruglopende
ledenaantal en de afnemende bereidheid van mensen om in de besturen zitting te nemen. Dit zijn zaken die
vrijwel overal in verenigingsverband spelen.
Er zijn ideeën om gezamenlijk thema’s en cursussen aan te bieden in het buurthuis t.b.v. de versterking van
het kader en de vrijwilligers van onze verenigingen. We denken aan: algemene kadervorming,
communicatietrainingen, jeugdbeleid in de vereniging, IVA instructie (verantwoord alcohol schenken ) ,
etc).
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Weeboschweek
Elk jaar wordt in de laatste week van de schoolvakantie door de Gezamenlijke Verenigingen van de
Weebosch de jaarlijkse Weeboschweek georganiseerd. Deze week omvat allerlei activiteiten voor jong en
oud. Enkele voorbeelden zijn: fietstocht, barbecue, koersbal, peuter- en kleuterknutselen, speurtocht,
Witte muizen tocht, en de mini-zeskamp. Daarnaast wordt er een boerenkienavond georganiseerd en een
loterij. De plaatselijk middenstand sponsort de prijzen en met de netto-opbrengst van het kienen en de
loterij worden de kosten betaald. Het batig saldo van de Weeboschweek wordt geïnvesteerd in projecten
voor de gemeenschap die anders niet van de grond zouden komen.
Actiepunten
Sociale gids voor de Weebosch opstellen (incl. bedrijven)
Organiseren aanmeldpunt vrijwilligershulp en inzet
Promoten van brede deelname aan vrijwilligerspolis
Aanzet geven tot verenigingsondersteuning
Cursusprogramma samenstellen voor kader en vrijwilligers
Met de sportverenigingen mogelijkheden gezamenlijke programma’s inventariseren
Nagaan of een sportcommissie gewenst is

Natuur, Omgeving en Milieu
Recreatie en toerisme
Sterk punt van de Weebosch is de centrale ligging in de Kempen, midden in het groen en onderdeel van
een breed netwerk van fiets- en wandelpaden.
Jammer dat de meeste mensen het dorp voorbij fietsen zonder te stoppen. Het idee is om in de routes
bekend te maken dat ze ook richting dorp kunnen afbuigen.
Het terrein rond het buurthuis kan ook een startfunctie krijgen voor diverse routes.
Met parkeermogelijkheden en een buurthuis waar koffie/thee en informatie verkrijgbaar is.
De beheerder dient goed op de hoogte te zijn van de recreatiemogelijkheden en er moet een uitgebreid
assortiment aan kaarten en routebeschrijvingen komen. Om te verkopen of weg te geven aan de
bezoekers / toeristen. Het gaat om routekaarten van de netwerken wandelen / fietsen / mountainbikes /
Nordic Walking
Er kunnen ook speciale nieuwe routes ontwikkeld worden.
• GPS tocht met bij de waypoints specifieke (toeristische) informatie (Jan Kusters vragen)
• Geo-caching tochten
Er is geen beschrijving van de Weebosch en directe omgeving ( Pielis) voor toeristen. Die zou er moeten
komen.
Accomodaties
Er zijn verschillende groepsaccomodaties, een natuurcamping en een zorgboerderij.
Er is één logeeradres van Vrienden op de Fiets op de Weebosch (fam. Aarts # 16) en er is één B&B (Bed
& Breakfast) op de Weebosch (Trapjeshuis # 22).
Zandpaden
Veel zandpaden zijn tegenwoordig slecht berijdbaar, overgroeid, dichtgeploegd of worden kapot gereden.
Het oude netwerk van zandpaden moet weer in ere hersteld worden en opgenomen worden in de wandel
en fietsroutes. Ook moet er handhaving komen om schade aan de paden te voorkomen.
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Wegwijzers

Veel fiets- en wandelroutes gaan om de Weebosch heen. Borden
verwijzen niet naar de kern. De toeristen worden als het ware om het
dorp heen geleid.
Oplossing zou zijn om routes om te leggen of afkortbordjes te
plaatsen zoals in Luyksgestel op het fietspad van de camping naar het
openluchttheater (korte route via het dorp /centrum).
In de Pielis komt het voor dat fietsers regelmatig de weg kwijt omdat
bordjes en een overzichtskaart van het gebied niet aanwezig zijn.
Op de Weebosch is een werkgroep actief rondom de thema’s
recreatie en toerisme. In deze werkgroep zitten de middenstanders
van de Weebosch, die zelf actief bij recreatie en toerisme betrokken
zijn. De dorpsraad wil graag structureel contact met deze mensen.

Actiepunten:
Kaartencollectie fiets en wandelroutes tbv beheerder buurthuis
Eigen GPS en geocache routes ontwikkelen
Wegwijzers plaatsen en aanpassen voor verwijzing naar dorp
Plattegrond De Pielis plaatsen
Zandpaden in ere herstellen
Toeristische beschrijving van de Weebosch publiceren
Structureel contact regelen dorpsraad - werkgroep toerisme Weebosch
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Dorpstructuur en Leefbaarheid
PR en communicatie
Actieve PR
PR moet een vaste plaats te krijgen in het
activiteitenpakket van dorpsraad en verenigingen.
Er is veel talent op de Weebosch dat hieraan een
bijdrage kan leveren. We stellen voor om dit te
bundelen in een PR groep Weebosch.
Dorpswebsite
Het dorp (de gezamenlijke verenigingen, de
dorpsraad en het buurthuis hebben sinds kort een
eigen website www.deweebosch.nl
Vertegenwoordigers van verenigingen, de
dorpsraad en het buurthuis worden geschoold om
zelf artikelen en andere bijdragen naar deze
website te uploaden.
Het is de bedoeling dat deze website tot de digitale ontmoetingsplaats voor het dorp.
Weebosch bulletin
Paralel aan de website wordt enkele malen per jaar een gedrukt bulletin uitgebracht met informatie over
en voor het dorp.
Weebosch-logo
Voor de Weebosch wordt een eigen dorpslogo ontwikkeld dat gebruik kan worden voor de
communicatie. Weebosser verenigingen en organisatie mogen dit logo desgewenst gebruiken.
Actiepunten:
PR groep Weebosch instellen
Dorpswebsite verder uitwerken
Dorpslogo voor de Weebosch ontwikkelen
Scholen bestuursleden t.b.v. gebruiken van de dorpswebsite
Lid worden van de Brabantse Kleine Kernen
Sociale omgeving
Bindende activiteiten
Aanhaken bij allerlei landelijke vieringen (nationale burendag / vrijwilligersdag etc) is een goede manier om
samen activiteiten te organiseren en te vieren. Het is goed voor de sfeer in het dorp en de cohesie. Om
dit te stimuleren en vanwege de coördinatie moet er een activiteitenkalender voor de Weebosch komen.
Gekoppeld aan de website en in te zien voor iedereen.
Glasvezelnetwerk
Onlangs is bekend geworden dat snelle (glasvezel) internetverbindingen thuis bijdragen aan onderlinge
cohesie in wijken en dorpen. Als dat werkelijk zo is moeten dit soort verbindingen ook in de Weebosch
aangelegd worden. Deze bekabeling is overigens ook noodzakelijk om eventuele domotica zoals Viedome
succesvol in te zetten.
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Dekking GSM / Digitenne en UMTS netwerken
De dekking van gsm op De Weebosch is ronduit slecht. Er staan geen zendmasten. Dit probleem is
momenteel onderwerp van overleg tussen gemeente - dorp - provincie. Het gaat nu om het plaatsen van
een zendmast van Vodafone-Orange op het sportterrein. Tot op heden heeft dat geen resultaat
opgeleverd. Hetzelfde geldt voor UMTS en de Digitenne. Digitenne is tot op heden niet eens beschikbaar!
Energie besparen
Er zijn op de Weebosch geen zichtbare voorbeelden als het gaat om energie sparen en besparen. We
willen graag een aantal projecten naar het dorp halen als voorbeeld en als stimulans. Is het mogelijk om de
combinatie school - buurthuis met aardwarmte warm te stoken?
Openbaar vervoer
De Weebosch is per openbaar vervoer slecht bereikbaar, alleen
overdag tussen 8:35 en 17:42 uur. Een reis van Eindhoven station
naar de Weebosch kost meer dan 1 ½ uur. Eerst met de lijnbus
172 of 174 naar Luyksgestel en dan met buurtbus 272 naar de
Weebosch. Lommel in België is gemakkelijk bereikbaar.
Vertrektijden buurtbus 272 Weebosch, Kerk
8:35 9:39 10:39 11:39 12:39
13:39 14:42 15:42 16:42 17:42

Op het overzicht hiernaast is te zien dat de bevolking van
Weebosch via een omweg toch nog in Eindhoven of Lommel kan
raken.
Alternatief vervoer

Vrijwel iedereen op de Weebosch heeft één of meerdere auto’s.
Inwoners zonder beschikking eigen auto zijn afhankelijk. Dat geldt
met name voor jongeren en ouderen.
Het lukt niet altijd om een beroep te doen op de omgeving als
vervoer nodig is. Bijv. een ziekenhuisbezoek, boodschappen bij
ziekte etc. Wellicht kan een goed overzicht en goede publiciteit
van de bestaande mogelijkheden hier oplossing in brengen.
Ook zou de vrijwilligersgroep van de KBO hier op in kunnen spelen door ad hoc sociaal vervoer aan te
bieden.
Veilige buurt - buurtpreventie
Bergeijk scoort 249 = gemiddeld op de landelijke lijst van veilige / onveilige gemeenten (Binnenlands Bestuur 7
november 2008 / 1 = meest onveilig / 443 = meest veilig) . Voor de Weebosch als kern zijn geen afzonderlijke cijfers
beschikbaar. We gaat er vanuit dat het cijfer hier nog wat hoger = veiliger ligt dan in Bergeijk. Het gaat in
de cijfers voor gemeente Bergeijk met name om inbraken; diefstal, geweld en vernielingzaken zijn de
laatste jaren afgenomen.
Alleen buurtschap De Witrijt kent een systeem van buurtpreventie. Alle andere buurten hebben dit niet.
Er is een buurtbrigadier die de Weebosch als aandachtsgebied heeft. Tot op heden zijn er geen vaste en
nauwelijks losse contacten tussen politie en dorpsraad.
Geluid vliegtuigen Eindhoven Airport
Bij oostenwind vliegen bij landing de vliegtuigen voor Eindhoven Airport / Welschap op 600-900 meter
boven de Weebosch. Ondanks dat bij de landing het geluidsniveau relatief laag is is er toch sprake van
geluidoverlast. De dorpsraad zal de ontwikkelingen m.b.t. Eindhoven Airport gaan volgen en zo nodig in
actie komen. Ze adviseert B&W van Bergeijk toe te treden tot de BOW. (Belangenorganisatie
Omwonenden Welschap)
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Verkeersveiligheid
Er zijn op de Weebosch 3 zeer onveilige situaties. Situatie 1 en 2 zijn al opgenomen in het DOP 2006.
1. De Witrijtseweg tot de afslag naar het sportpark.
Deze onveilige situatie ligt voor de ingang van de school en in de route van en naar het sportpark.
Daarnaast ligt deze situatie op één van de fietsknooppunten.
Op deze locatie zijn de volgende onveilige punten aan de orde:
• Fietsers en voetgangers moeten door de verkeersluis, hetgeen nergens anders in de gemeente
Bergeijk het geval is. Dit leidt tot onduidelijkheid bij de weggebruikers en gevaar voor fietsers en
voetgangers
• Ofschoon ter plekke een maximum snelheid geldt van 30 km/u, is de werkelijke snelheid van met
name auto’s vele malen hoger
• Zeer slecht uitzicht voor fietsers / voetgangers die komende van het sportpark linksaf willen slaan
richting Weebosch. Het uitzicht richting Witrijt wordt met name in de zomer (volledig) ontnomen
door de begroeiing.
2. Den Draai (de T- splitsing Weebosch - Gerardusweg)
Onoverzichtelijke situatie, met name komende vanuit de richting Luyksgestel en afdraaiend naar links
richting de Gerardusweg. Het uitzicht naar rechts, voor het verkeer komende vanaf de kerk, is volledig
belemmerd. Dit knooppunt maakt deel uit van de school-thuis route.

3. Doorgaande weg Weebosch ter hoogte van café ’t Heuveltje en Slagerij Jansen.
Ter hoogte van slagerij Jansen en café ’t Heuveltje wordt vaak op de fietspad geparkeerd, aan de zijnde van
slagerij Jansen. Hierdoor moeten fietsers en voetgangers om de auto’s heen de rijbaan op. Dit leidt tot
gevaarlijke situaties
Op deze plaats is de rijbaan versmald omdat voor ’t Heuveltje parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.
De fietspaden zijn van slechte kwaliteit. Daarom worden ze niet gebruikt door de fietsers; die gaan n.l. op
de rijbaan rijden.
Meer foto’s met details zijn te vinden in bijlage B.
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Fietspaden
Vanuit het GVVP is de volgende situatieschets met daarop de gewenste (hoofd-) fietspaden voor de
gemeente Bergeijk
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Op het kaartje hieronder zijn de huidige fietspaden van de gemeente Bergeijk weergegeven.

Op dit overzicht is te zien dat er binnen de bebouwde kom van de Weebosch fietspaden zijn gerealiseerd.
Wat verder opvalt is dat de kern Weebosch volledig geïsoleerd is wat aansluiting op andere kernen
betreft. Mede door het ontbreken van goede openbaar vervoersvoorzieningen, is met name de
(schoolgaande) jeugd van de Weebosch aangewezen op de fiets. Veilige wegen met fietspaden zijn vooral
belangrijk voor de schoolgaande jeugd en de vele toeristen en fietsgroepen.
Het gaat om (in volgorde van belangrijkheid):
• Weebosserweg richting Bergeijk
• Weebosch richting Luyksgestel
• Witrijtseweg richting Postel
• Gerardusweg richting De Pielis
Onderzoek naar tevredenheid / zorgbehoefte / woonwensen
Om continue op de hoogte te blijven van wat er leeft en om interactief de dorpsvisie uit te werken wil de
dorpsraad naast de 4 openbare vergaderingen per jaar, regelmatig onderzoek doen naar tevredenheid etc.
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Kennis binnenhalen en kennis uitdragen
Veel activiteiten en ontwikkelingen binnen kleine kernen zijn de moeite om uitgedragen te worden en
lenen zich voor uitwisseling.
Dit is een proces waaruit weer nieuwe motivatie, inspiratie en energie vrijkomt. We willen actief kennis
delen en ervaringen uitwisselen binnen het Brabantse en de landelijke en Europese netwerken van kleine
kernen. De eerste kontakten zijn al gelegd met een kleine kern in Finland (Karvia). Vertegenwoordigers
van de dorpsraad en oudervereniging leggen begin januari 2009 een werkbezoek aan Karvia af, waarin de
uitgangspunten voor een Europees samenwerkingsverband onderzocht worden. Dit gaat hopelijk leiden tot
een tweejarig europees samenwerkingsproject.
Anderzijds is dit ook een uitstekend PR middel voor de Weebosch.
Actiepunten:
Bevorderen dat er snelle internetverbindingen komen
Bevorderen dat er goede GSM, UTMS en Digitenne ontvangst is
Behoefte onderzoeken naar vervoer / speciaal vervoer
Geluidshinder en ontwikkeling Welschap actief volgen
Veilige fietspaden realiseren langs de 4 binnenkomende wegen
Regelmatig onderzoeken doen in het dorp
Uitwisselingen organiseren
Financiële mogelijkheden
Leefbaarheid organiseren en burgerparticipatie vorm geven kost geld.
Voor de organisatie en de tenuitvoerlegging van de plannen willen we middelen aanvragen bij:
• De Gemeente Bergeijk / Gemeentelijke bijdragen
• De provincie Noord Brabant
• Het Rijk
• Europese onderwijsprogramma's Comenius en Grundvic (volwassenvorming)
• Sponsors en giften
• Opbrengsten uit acties
• Fondsen (Oranjefonds / Ouderenhulp)
• Eigen bijdragen
• Inkomsten uit exploitatie
Dorpsleefbaarheidsfonds / Weeboschfonds
Om de middelen optimaal aan te wenden en om aanvragen fondswerving zo efficiënt mogelijk te besteden
moet er financiële coördinatie plaatsvinden. Die kan vorm krijgen binnen de driehoek dorpsraad - school buurthuis.
Om de middelen goed te beheren stellen we voor een Weebosch Fonds instellen. Dit fonds bestaat uit
verkregen baten die worden ingezet t.b.v. de leefbaarheidprojecten in de Weebosch. Het beheer van dit
fonds vindt plaats vanuit de dorpsraad. De aangeslotenen van de dorpsraad zullen voorstellen kunnen doen
voor de uit te voeren projecten en ondersteuning.
Actiepunten:
Fondsenwerving organiseren en afstemmen
Weeboschfonds instellen
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Bijlage A

Toelichting verkeerssituaties Weebosch

Snelheidscontroles en verkeersintensiteit:
In 2003 zijn metingen van de verkeersintensiteit uitgevoerd, inclusief snelheidsmetingen. Hieronder een
overzicht van de resultaten

Bron: Conceptverslag GVVP - OranjeWoud

Uit het bovenstaand overzicht valt op te maken dat van alle wegen die betrokken zijn in dit onderzoek, het
hardst gereden wordt op de Witrijtseweg. De maximumsnelheid was ten tijde van de metingen 80km/u.
Deze maximumsnelheid is nog steeds van kracht, maar de Witrijtseweg is wel ingericht als zijnde een
60km/u weg. Aan de zijkanten zijn markeringen voor de fietsers aangebracht.
V85 op de Witrijtseweg is 102 km/u. Dit houdt in dat 15% van de weggebruikers meer dan 102 km/u rijdt.
Deze weg komt uit bij de ingang van de basisschool.
Daarnaast valt af te lezen dat 67% van de weggebruikers harder rijdt dan de toegestane maximumsnelheid
van 80km/u.
Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat de snelheid van het verkeer op deze weg ontoelaatbaar
veel te hoog is, en aanvullende maatregelen absoluut noodzakelijk zijn.
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Bijlage B

Knelpuntanalyse verkeerssituatie Weebosch

Zoals eerder in deze visie, zijn er binnen de bebouwde kom een drietal knelpunten, die hieronder nader
worden toegelicht:
1.

Witrijtseweg tussen de Gerardusweg en de ingang naar sportpark ‘t Voortje

Het uitzicht is hier hooguit 50 m. De auto’s op deze weg rijden over het algemeen zeer hard. De gemeten
snelheid is de hoogste uit de gemeente Bergeijk. Zie de tabel op de vorige pagina.
2.

Oversteken op D’n Draai komende vanuit Luyksgestel richting Gerardusweg
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Bijlage C

Samenvatting Actiepunten

In volgorde van publicatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Groeien van 700 naar 900 inwoners binnen 10 jaar
MKB Bergeijk stimuleren om een Weebosscher ondernemersvereniging op te richten
Fietspaden Pielis zuid aanleggen / verbeteren
Eigen jeugdhonk / jeugdsoos realiseren in de directe nabijheid van buurthuis / school
Jongerenwerk inzetten ter ondersteuning van initiatieven t.b.v. jeugd en jongeren
Buurthuis geschikt maken voor gebruik door de jeugd
Dorpsraad gaat in gesprek met de jeugd en inventariseert de behoefte van de jeugd
Mantelzorgondersteuning in eigen dorp bevorderen
Met Steunpunt Mantelzorg afspraken maken over inzet in de Weebosch
WMO mogelijkheden inzetten voor de leefbaarheid op de Weebosch
Ruimte organiseren voor de basiszorgvoorzieningen (bloedprikken etc.)
WMO Informatiepunt en spreekuur consulent aanbieden in het buurthuis
Ruimte beschikbaar stellen voor de BSO (Buitenschoolse Opvang)
Educatieve tuin realiseren
Bibliotheek uitleenkast realiseren in het buurthuis
Vrijwilligersgroep formeren t.b.v. bibliotheekwerk
Buurthuis moderniseren
Integratie buurthuis / school verder bevorderen
Gezamenlijk beheer van beide gebouwen mogelijk maken
Maandelijkse dorpsmaaltijd realiseren
Nagaan of er draagvlak voor een eetpunt is
Ontmoetingsplaats / stamtafel / leestafel in buurthuis inrichten
Met ondersteuning culturele programma’s mogelijk maken in het buurthuis
Culturele initiatiefgroep samenstellen / oprichten
Contacten zoeken en leggen met culturele instellingen
Inventarisatie van mogelijke activiteiten in het buurthuis
Organiseren aanmeldpunt vrijwilligershulp en inzet
Promoten van brede deelname aan vrijwilligerspolis
Aanzet geven tot verenigingsondersteuning
Cursusprogramma samenstellen voor kader en vrijwilligers
Met de sportverenigingen mogelijkheden gezamenlijke programma’s inventariseren
Nagaan of een sportcommissie gewenst is
Kaartencollectie fiets en wandelroutes tbv beheerder buurthuis
Eigen GPS en geocache routes ontwikkelen
Wegwijzers plaatsen en aanpassen voor verwijzing naar dorp
Plattegrond De Pielis plaatsen
Zandpaden in ere herstellen
Toeristische beschrijving van de Weebosch publiceren
Structureel contact regelen dorpsraad - werkgroep toerisme Weebosch
Dorpswebsite verder uitwerken
Dorpslogo voor de Weebosch ontwikkelen
Scholen bestuursleden t.b.v. gebruiken van de dorpswebsite
Bevorderen dat er snelle internetverbinden komen
Bevorderen dat er goede GSM, UTMS en Digitenne ontvangst is
Behoefte onderzoeken naar vervoer / speciaal vervoer
Geluidshinder en ontwikkeling Welschap actief volgen
Veilige fietspaden realiseren langs de 4 binnenkomende wegen
Regelmatig onderzoeken doen in het dorp
Uitwisselingen organiseren
Fondsenwerving organiseren en afstemmen
Weeboschfonds instellen
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Bijlage D Lijst met lokale bedrijven
Bedrijven postcode 5571 NA - NE ( = Weebosch) / niet-agrarisch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

't Heuveltje Beheer B.V.
Café-Zaal 't Heuveltje B.V.
Eethuis De Stal
Feestcafé De Flier / Frituur Plekhoekske
Uitspanning Hof van Heden
Fiets en wandelcafé “D’n Herberg”
Phylipsen belasting adviesburo
Zorgboerderij Euburon
Camping De Kleine Witrijt
Golfbaan Hof van Heden

11. Slagerij Janssen
12. Antiekhandel Janssen Witrijt
13. Jan Box ijzerwaren en gereedschap
14. TV is IT Holding B.V.
15. Magicview Connected Products B.V.
16. Houbraken Entertainment

Bijlage E

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Cooperatieve Commpleet
Smederij Lathouwers
Deuren Specialist Nederland B.V.
Doormaster B.V.
Hoeks Stukadoors Bedrijf
Luijten Timmerwerken
Bone Interieurbouw
Gebr. Baselmans Lijm- en Metselwerken V.O.F.
HBS (Henk Baudewijns Stoffeerder Interieur en
Projecten)
26.
Klusbedrijf Ansems
27.
28.
29.

Kwekerij Jan Aarts graszoden
Tuincentrum De Spaanrijt
Boomkwekerij Joosten V.O.F.

30.
31.
32.

Kapsalon MIR
Pedicure Carlin
Pedicure Ied Verrijt

Draagvlak / medewerkers aan de dorpsvisie

Aan deze dorpsvisie werkten de volgende mensen mee:
(in geval zij een vereniging vertegenwoordigen is ook de vereniging genoemd)
naam

Arrian Aarts
Charles de Backer
Lia Berendsen
Marion Bloks
Jolande Bockting
Theo Bockting
Sep van de Borne
Ben Bottram
Chris Daams
René Hilhorst
Anja Hoeks
Jan Hoeks
Carolien Jansen
Jacqueline Jansen – Fiers
Marion Jansen
Wim Kerkhofs
Leo van Kessel
Francien Kwinten – Slenders
Ludo Mateusen
Herman Ritter
Janus Slenders
Krien van Splunder
Giuseppe Theuws
Suzan Tuinstra
Han Verbeek

namens

Katholieke Vrouwen Organisatie
Buurthuis ’t Sant / Stichting Draaimolen Weebosch / Kerkbestuur Gerardus Majella
Buurtvereniging De Witrijt
Oudervereniging
Oudervereniging
Dorpsraad De Weebosch / Buurthuis ’t Sant / Ouderpanel
Buurtvereniging De Pielis
Buurthuis ’t Sant / Oudervereniging
Buurtvereniging ’t Hoogeind
inwoner
Beheerder buurthuis ’t Sant
Dorpsraad De Weebosch / Ouderenproof
Buurtvereniging ‘t Neereind
Buurtvereniging De Pielis
Buurtvereniging ‘t Achtereind
Katholieke Bond van Ouderen
Buurtvereniging ‘t Neereind
Katholieke Vrouwen Organisatie
Buurthuis ’t Sant
Dorpsraad De Weebosch
Katholieke Bond van Ouderen
Dorpsraad De Weebosch
Buurthuis ’t Sant / Ouderpanel
Basisschool Sint Gerardus
inwoner

Namens de dorpsraad De Weebosch willen we deze mensen bedanken voor hun geweldige inzet, de goede ideeën
en hun mentaliteit om de schouders eronder te zetten.
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