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1) Welkom
Herman heet alle aanwezigen welkom. De opkomst is laag. Waarschijnlijk vanwege allerlei
vergaderingen en bijeenkomsten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden.
2) Verslag Dorpsraad vergadering 28/01/2019
Verslag vorige dorpsvergadering doorgenomen. Hierin staat dat verslag van 26-11-2018 niet
voorhanden was (dit verslag kan worden gedownload van de website).
3) Mededelingen
Zwarte Bergen: Gesprek met Dhr Van Oss (Werkconsult) en leden van de dorpsraad heeft
plaatsgevonden. In de afgelopen periode hebben in samenwerking met de Gemeente
Bergeijk 3 Werkateliers plaatsgevonden (1x Luyksgestel; 1x Weebosch; 1x Bewoners Zwarte
Bergen) om gezamenlijk over nieuwe bestemmingen voor het terrein Zwarte Bergen te praten
en voorstellen uit te werken. Er komen definitief geen arbeidsmigranten omdat het door de
Gemeenteraad gestelde maximum van 80 personen per locatie voor Werkconsult geen
interessante optie is. Werkconsult zoekt in de periode november 2018-november 2021 een
nieuwe investeerder die het terrein en plan wil overnemen. Tot die tijd wordt de camping
“ontdaan” van kampeerders. De eigenaren van de 31 vakantiewoningen blijven eigenaar
van hun grond en woning (er zijn geen plannen van Werkconsult om ook deze woningen te
kopen).
Dorpsvisie: In totaal zijn er 3 bijeenkomsten geweest (2x Buurthuis en 1x Flier, speciaal voor de
jeugd). Herman en Theo werken de verzamelde gegevens uit om een nieuwe Dorpsvisie op te
stellen.
Samen eten: De proef voor samen eten in het Buurthuis is geslaagd en resulteert in een 2wekelijks op donderdag terugkerend moment waarbij gezamenlijk gegeten wordt (alle
leeftijden). Uitzondering is periode gedurende zomervakantie. Rond de Kerst gaat de groep
gezamenlijk uit eten.
Situatie ’t Heuveltje: De Dorpsraad heeft overleg gevoerd met de verenigingen die nu gebruik
maken van de faciliteiten van Café ’t Heuveltje. Van mei – december 2019 zal het café
gesloten zijn. In december 2019 loopt het huidige huurcontract af.
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De carnavalsvereniging heeft voorlopig nog geen oplossing. De festiviteiten rond de
prinsverkiezing (oktober 2019) is het eerstvolgende grote evenement.
De Biljarters zijn opgesplitst in 2 groepen. De competitiespelers gaan buiten de Weebosch
verder en de recreanten hebben nog geen oplossing.
De dansmarietjes mogen nog gebruik maken van de zaal.
Alle verenigingen zijn nu zelf op zoek naar alternatieven. Na de bouwvak vindt een volgend
overleg met de Dorpsraad plaats hoe nu verder.
Jan de Backer stel voor om met de eigenaar en pachter in gesprek te gaan om te kijken of
op kleine schaal met vrijwilligers de faciliteiten gebruikt kunnen worden. Herman initieert een
gesprek met Fam Tholen en Fam Van den Heuvel.
Wonen en Bouwen: Er is vertraging ontstaan in de realisatie van project Kapelledries 2 (fase 1),
omdat de aannemer (Van Wanroij) en de grondeigenaar (Fam Geudens) onenigheid hebben
over de financiën. De Wethouder (Matthijs Kuijken) heeft de partijen een ultimatum gesteld (in
week 17-2019 verloopt het ultimatum). De Dorpsraad is bezig met “plan-B”.
4) Nieuwe bestuursleden Dorpsraad
Er zijn 4 (jeugd) leden toegevoegd aan het bestuur van de Dorpsraad. Deze 4 nieuwe leden,
Anouk Slenders, Jan Theuws, Pieter Schenning en Ad van Empel zijn unaniem door stemming
aangenomen tijdens de vergadering.
5) Samenwerking/samenvoeging bestuur Buurthuis ’t San / Dorpsraad De Weebosch
Er is een gezamenlijk bestuur in oprichting om zowel het beheer van het Buurthuis als de
activiteiten van de Dorpsraad te coördineren. Hiertoe is advies ingewonnen bij een
Notariskantoor over de te kiezen bestuursvorm. Vooralsnog zal dit een nieuwe Stichting
worden (een dorps coöperatie is ook overwogen). Doelstelling is om op 16 september het
definitieve plan aan het dorp te presenteren en om in november 2019 het nieuwe bestuur
bekend te maken.
De Gemeente is ook betrokken bij de plannen en ondersteunt het initiatief. De financiële
middelen die nu aan beide stichtingen ter beschikking worden gesteld zullen onveranderd
gehandhaafd blijven. Herman heeft de Gemeente Bergeijk verzocht dit schriftelijk te
bevestigen.
Theo Bockting vraagt goed uit te zoeken of het verstandig is om de huidige twee stichtingen
samen te voegen tot één nieuwe Stichting, omdat beide huidige stichtingen over een
aanzienlijk eigen vermogen beschikken, dat voor volstrekt andere doeleinden bestemd is.
Riethoven is momenteel bezig met het opzetten van een Dorps Coöperatie. Dorpsraad
Weebosch volgt de ontwikkelingen op de voet.
6) Fietspad verbinding Weebosch – Luyksgestel
Er is overleg geweest tussen de Gemeente Bergeijk en alle Dorpsraden van de gemeente
over het gemeentelijk fietspadenplan. Doelstelling van de bijeenkomst was om de prioriteit te
bepalen voor het aanleggen van (nieuwe) fietspaden. In totaal zijn 6 verbindingen besproken
waarin meerdere trajecten mogelijk zijn. Beoordeeld werd op noodzaak, afstand tot
bebouwde kom, aantal (potentiele) fietsbewegingen en veiligheid. De hoofdverbinding
Bergeijk (De Ploeg) – Veldhoven (is al gedeeltelijk gereed) heeft de hoogste prioriteit. Op de

Dorpsraad de Weebosch
tweede plaats staat de fietsverbinding Weebosch – Luyksgestel. Hier zijn diverse tracés
getoond (o.a. verharding zandpad Haagdoorn met verbinding naar bebouwde kom
Weebosch via Kapelpad). De aanwezigen tijdens de vergadering zagen het niet zitten om
een fietspad ver buiten de bebouwde kom aan te leggen i.v.m. veiligheid en afstand. Tijdens
de vergadering is besloten om de Gemeente te informeren voorkeur te geven aan een van
de rijbaan gescheiden fietspad langs de doorgaande weg tussen De Weebosch en
Luyksgestel (van Slenders tot Toonders). In de bebouwde kom moeten duidelijke fietsstroken
komen en eventueel een aangepaste snelheidslimiet.
Er werden ook wederom opmerkingen gemaakt over de slechte kwaliteit van het fietspad in
de bebouwde kom. Afgesproken is dat de bewoners individueel via de “bel en herstel lijn”
van de Gemeente melding gaan maken.
7) Lopende zaken en projecten
Weeboschweek: Er is een bijeenkomst geweest voor de planning van de Weeboschweek
2019. Op 15 mei moet alle copy voor het boekje aangeleverd worden bij Matthieu Franssen.
Het boekje wordt in juni 2019 huis aan huis verspreid.
Digitale Veerkracht: Project loopt goed. Er is nu een groet “echte digibeten” aan het werk
leren omgaan met computers. Luyksgestel volgt nu het voorbeeld van De Weebosch.
Dorpsondersteuner: Alle activiteiten worden maandelijks huis aan huis verspreid in een
nieuwsbrief.
8) Rondvraag
Han Verbeek doet voorstel om De Weebosch een beter image te geven. Hieraan zou
bijvoorbeeld een jaarlijks (cultureel) evenement kunnen bijdragen.
Han stelt tevens voor om de Gemeente Bergeijk te vragen of zijn geen Tiny Houses willen
toestaan in De Weebosch (zoals deze nu op de locatie naast de Natuurtuin gerealiseerd
worden).
De aanwezigen zijn het niet oneens met het voorstel, maar denken concreet aan het
promoten van de school om mensen naar de Weebosch te trekken. Ook speelt de vraag of
de jeugd wel in Tiny Houses wil wonen.
Charles de Backer meldt dat in het kader van het 75 jarig bestaan van de toneelvereniging
een groots opgezet openlucht toneel wordt gehouden op het terrein naast de kerk.
Jan Hoeks meldt dat in September een Gildefeest gehouden wordt op het terrein naast de
kerk. De Perdjes Meulen krijgt een centrale plaats.
Joris Baselmans vraagt hoe het staat met de nieuwe hoofdroute Waterlaat – Boevenheuvel
die in het kader van de N69 wordt aangelegd (toevoerwegen upgrade). Herman stelt voor
informatie in te winnen bij het informatiepunt N69 in Westerhoven.
Theo geeft aan liever de vergadering om 20u te laten beginnen.
Opvallend is dat er weinig vertegenwoordigers van de verenigingen aanwezig zijn. Theo stelt
voor dat de contactpersonenlijst opgeschoond en gecontroleerd moet worden, zodat de
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vertegenwoordigers persoonlijk geinformeerd kunnen worden. Dit is belangrijk omdat eind
2019 belangrijke besluiten m.b.t. de nieuwe organisatie genomen moeten worden
(stemgerechtigden). Ellen zal vast een opmerking plaatsen in de komende maandelijkse
nieuwsbrief.
Herman meldt dat Ad van Sleeuwen voorgedragen is voor de Bergeijkse cultuurprijs 2019 en
verzoek eenieder op Ad te stemmen via de website van de gemeente

