Notulen openbare vergadering 28 november 2016

1. Opening
De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal Willem de Wit als Raadslid, Jeanine Rechters
van de gemeente en de sprekers van vanavond. Er is niemand van het college van B&W omdat
vanavond de afscheidsreceptie van de waarnemend burgemeester is.
2. Stand van zaken glasvezel buitengebied
Mabib zou gaan starten met glasvezel buitengebied. In Boxtel zijn ze gestart. Ze gaan nu met
iedere gemeente om tafel om te praten over de hoogte van de legeskosten. Die moet Mabib
betalen om de glasvezel in de grond te mogen leggen. Deze kosten zijn hoger dan gedacht. Ze zijn
op dit moment hierover met onze gemeente in gesprek. Gemeente heeft aangegeven dat ze wel
bereid blijven mee te werken aan het aanleggen van glasvezel in het buitengebied.
Als ze het eens worden over de legeskosten, dan gaan ze alle mensen in het buitengebied die in
aanmerking kunnen komen benaderen om te kijken wie zich in gaan schrijven. Er moet 55% in
gaan schrijven, anders gaat het alsnog niet door. Er is gesproken over de kosten en over wat als
het niet doorgaat.
Zodra we meer hierover weten lichten we jullie in. De informatie wordt op de website van
derips.nl geplaatst.
3. Informatie Wit Gele Kruis Coöperatie/ dorpsondersteuner
Ingrid van Geffen geeft de informatie namens het Wit Gele Kruis.
- Afgelopen jaar samen met de gemeente een convenant getekend over een
dementievriendelijke gemeente. Op de jaarvergadering is een lezing gegeven over hoe hou
ik mijn hersenen gezond. Tijdens het koffie uurtje wordt hier nog aandacht aan besteed;
- Het consultatiebureau wordt door de gemeente gefaciliteerd. We dragen daar niets meer
aan bij. In contact met verschillende ouders is gevraagd naar de behoefte aan informatie
over het thema opvoeden, maar er komen weinig reacties van de ouders. Als er weinig
vragen zijn laten ze dit onderwerp liggen. Als er aanbod is dan kan dit worden opgepakt;
- Omdat bewegen en gezond zijn ook actueler is, wordt gekeken naar een beweegroute zoals
een kwiekroute.
- Er is gekeken of peutergym in De Rips mogelijk is. Er is op dit moment onvoldoende animo
om dit in De Rips op te starten. Wel kan aangesloten worden bij Elsendorp.;
- Het koffie uurtje vindt de laatste maandagochtend van de maand plaats (behalve in
december dan is het 19 december). Daar komen verschillende thema’s aan de orde;
- Alie vraagt nog vrijwilligers die een keer willen rijden, of willen helpen met het blad harken.
4. Bouwlocaties in De Rips door Maurice Emonds namens de gemeente en Johan Zegers, van
Bouwbedrijf Zegers in Merselo
Morgenavond is de gemeenteraadsvergadering waarin de grondprijzen worden besproken.
Voorgesteld is de grondprijzen in Elsendorp en De Rips met 10,= te verlagen. De prijs voor kleine
kavels (<200 m²) is lager dan voor grotere.
Er zijn nog 2 bouwlocaties in De Rips vrij: aan de Kwartelhof (hier kan direct gestart worden) en
bij het fietscrossterreintje (voormalige locatie basisschool). De gemeente roept mensen op om
ALTIJD aan te geven als ze willen gaan bouwen in De Rips. Ze willen dat de mensen meedenken
aan de invulling van de bouwkavels. De heer Zegers heeft een bouw-/bemiddelingsburo en kan
bij de invulling van de kavel helpen. Om een idee te geven heeft hij tekeningen meegenomen.
Er is gesproken over het proces bij bouwkavels en hoe je mensen in de Rips houdt en dat de
grondprijs in De Rips te hoog is. Als we een aantal kavels tegelijk in kunnen vullen, komt ook de

Paterslaan weer als mogelijke bouwlocatie in beeld. Deze moet echter nog bouwrijp gemaakt
worden.
Positief is wel dat er door de jeugd ook veel bestaande woningen zijn gekocht in De Rips.
De presentatie is verder te raadplegen op de website derips.nl.
5. E.H.B.O. St. Martinus
Maïlys Guillard van de EHBO St. Martinus De Rips geeft aan dat de vereniging bezig is met het
project HartVeiligWonen. Het doel is voldoende AED’s in De Rips te hebben zodat er binnen 6
minuten een hulpverlener met AED aanwezig kan zijn. Er zijn intussen al meer dan 100 mensen
opgeleid voor het geven van reanimatie. Er is een extra AED apparaat aangeschaft, deze hangt in
De Peel bij het theehuisje. In het dorp zijn 5 AED’s.
Gevraagd is of in de hoek Vredepaaldreef ook een AED kan komen. De EHBO vereniging neemt
dit mee en gaat overwegen of ze hiervoor budget beschikbaar kunnen maken.
De aanschafkosten zijn circa 2000,= en daar komen nog onderhoudskosten (contract) bij.
Mogelijk dat een buurtvereniging hiervoor de Rabobanksubsidie kan aanwenden. Hiervoor staat
informatie op derips.nl/downloads. Er worden nog steeds cursussen gegeven. Meld je aan voor
een reanimatiecursus via administratie@ehboderips.nl. Meld je aan als burgerhulpverlener via
hartslagnu.nl. Vanaf 2017 kost deelname 10,= pp.
Elly van de Broek, Ton Kempers en Geert-Jan van Geffen geven deze cursussen samen met Maïlys
en worden hartelijk bedankt voor hun inzet hierbij.
Pauze
6. Ingelast agendapunt, Dorpsoverleg
Sinds 2009 is het nieuwe Dorpsoverleg opgericht. Intussen zijn er mensen die het dorpsoverleg
hebben verlaten: Bernadette van der Heijden en Frans Ploegmakers. Daarna zijn Niels van der
Hoff, Tom van de Mortel, Marlies Ypma en Bregje van Leuken er bij gekomen.
Bart van der Aa, Ingrid en Albert willen gaan stoppen in 2017. Er zijn al 2 nieuwe bestuursleden
gevonden, namelijk Tonny Gerrits en Harm van Dijk die zich beschikbaar hebben gesteld. Bart zal
de volgende openbare vergadering er mee stoppen. Ingrid en Albert volgen op een later
moment. Harm kon er vanavond niet bij zijn.
7. Veiligheid in De Rips met tips van buurtbrigadier Ad Rijnen
Ad Rijnen geeft een presentatie over veiligheid in het algemeen. Meldt zaken die opvallen.
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoording, neem die verantwoordelijkheid!
Gebruik social media t.b.v. veiligheid zoals buurt whats app. De gemeente stimuleert dit. Deel
zaken die opvallend zijn, maar maak duidelijke afspraken wat je wel en niet deelt en er moeten
beheerders worden aangesteld. Regels over wat je wel meldt: verdachte personen, situaties of
voertuigen, of zorgelijke situaties. Geen prioriteit, mail Ad via ad.rijnen@politie.nl. Mailadres
voor beheerders veiligheid@gemert-bakel.nl. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met
Ad of via Alie of het dorpsoverleg.
Het Dorpsoverleg wil bekijken of een buurtwhats app voor de Rips mogelijk is en dit dan verder
uitwerken. We komen daar apart op terug.
8. Presentatie rondom wegen categorisatie m.b.t. inrichting en snelheid wegen rondom ons dorp
Ingrid geeft vanwege afwezigheid gemeente de presentatie. De presentatie is te raadplegen op
derips.nl. Deze categorisering komt voort vanuit het convenant “duurzaam veilig” wat in de
negentiger jaren al is gesloten door alle gemeenten. Het betreft het opnieuw inrichten van het
wegennetwerk in o.a. onze gemeente. Dit doen we om herkenbare en veilige wegen te krijgen.
Dr. De Quayweg, Peeldijk en de weg naar Oploo zijn wat ons betreft nog discussiepunten. Er ligt

nu een conceptvoorstel, maar dit wordt nog nader onderzocht. Als het definitief is gaat het naar
de gemeenteraad. De planning is in 2017 vaststellen en daarna a.h.v. prioriteiten uitwerking van
het besluit.
Aandacht is gevraagd voor de volgende punten:
- Mogelijkheden busverbinding naar Deurne, Gemert etc bekijken. Behoefte is niet bekend.
Bekijken of een behoeftepeiling nogmaals uitgevoerd kan worden;
- Busvriendelijke wegen houden zodat de busverbinding door De Rips blijft bestaan;
- Vredepeel heeft een belbus waar positieve ervaringen mee zijn. Dit wordt met de
Dorpsondersteuner besproken en nagevraagd bij de gemeente;
- Zoveel mogelijk 80 km wegen laten met als argumenten rijtijd zo kort mogelijk houden van
hulpverlenende instanties (zoals ambulance), veilig rijden met landbouwverkeer.
Aangegeven is dat er op korte termijn een duidelijk signaal naar de gemeente moet worden
gegeven als we anders willen dan dat er nu in concept voorgesteld is.
We gaan dit in ieder geval als Dorpsoverleg aan de gemeente en politieke partijen kenbaar
maken en komen er op korte termijn nog op terug bij jullie.
9. Mededelingen
- op 7 december worden verkeersbrigadiers gehuldigd op het gemeentehuis in Gemert;
- aparte info avond buitengebied volgt op donderdag 19 januari 2017. Voor die avond hebben
we 3 sprekers uitgenodigd: Ruud Oudengriep (gemeente), professor Dick Hederik
(gezondheidsonderzoek), en iemand van de gemeente die toelichting kan geven op beleid
van de gemeente;
- voor de kerstgroet van De Rips is een nieuw spandoek gemaakt. Dit zal bij Gerrits komen te
hangen;
- naar aanleiding van enkele signalen is de gemeente gevraagd te kijken naar de snelheid in de
Mr. Hertsigstraat en of er vertragende voorzieningen mogelijk zijn. In juni was al een
snelheidsmeting uitgevoerd op verschillende punten in die straat. Daaruit komt naar voren
dat er incidentele overschrijdingen zijn, maar dat gemiddeld netjes wordt gereden. Er is dan
ook vooralsnog geen aanleiding voor het treffen van maatregelen;
- ratten blijven melden bij de gemeente of het Dorpsoverleg;
- Stichting Ploegefist wordt hartelijk bedankt voor een mooi feestweekend. Door de inzet van
vrijwilligers en het ter beschikking stellen van de hal door de firma Ploegmakers, kunnen
verenigingen zelf meewerken aan extra inkomsten voor hun club/vereniging. Het doel is om
voor de jeugd het sport en verenigingsleven toegankelijk te houden. Er mag 4x per jaar een
evenement gehouden worden in deze hal. Belangstellenden kunnen hiervoor contact
opnemen met Ans Ploegmakers.;
- Er zijn enkele mensen die een hondenuitlaat plaats willen realiseren die tevens als
ontmoetingsplaats kan dienen. We hebben ze uitgenodigd een volgende keer hier een
presentatie te geven over hun wensen en eventuele locaties hiervoor;
- De Korhoen is weg, derips.nl is er wel maar wordt weinig bekeken. In Milheeze zijn ze gestart
met een nieuwe website: agenda.dorpsoverlegmilheeze.nl. We denken erover om dit voor
De Rips ook te gaan realiseren als vervanger van de Korhoen. Hier komen we op terug;
- de notulen van deze vergadering wordt gezet op DeRips.nl. Wij willen deze site ook weer
onder de aandacht brengen.
10. Rondvraag
- wanneer is de planning dat de wegeninrichting definitief gaat worden. Voorstel moet eerst
door de Raad worden goedgekeurd. In 2017 wordt het besluit gemaakt. Daarna is er een
meerjarenplan;

-

-

-

-

Er wordt nog een argument aangedragen dat er landbouwmachines moeilijker op 60 km
wegen passen als op 80 km wegen. Gemeente heeft aangegeven dat ze hier rekening mee
houden;
Straatverlichting is recent vaak uitgevallen. De reden hiervoor is niet bekend. Meld dit soort
zaken via de app BuitenBeter;
De landbouwvoertuigen zijn gevaarlijk bij de brigadiersovergang en het is onduidelijk dat ze
daar de weg op mogen. Gevraagd wordt of dit niet verplicht gemaakt kan worden. Die wens
is door de Provincie afgekeurd. Nu mag de Middenpeelweg niet gebruikt worden door de
landbouwmachines, alleen op de Middenpeelweg in het dorp. Afgesproken dat we dit punt
nog aankaarten bij de gemeente en provincie. Ook geven we door dat bij de brandweer op
tijd gesnoeid moet worden en de aanwijzing voor verkeersveiligheid mbt landbouwmachines
moet worden verbeterd. Ook in dit kader aankaarten dat het bord van de verkeersbrigadiers
telkens eraf wordt gereden. We gaan vragen waarom het zolang duurt voordat het hersteld
wordt.;
Aangegeven wordt dat het verkeer erg hard van de rotonde af komt richting Milheeze en dat
je vanaf de ventweg moeilijk de straat op kunt komen. Als er veel meldingen van komen kan
dit aangekaart worden;
Tuinhuisje bij school is gekocht nu moet het nog geplaatst worden en daarvoor zijn mensen
nodig. Albert gaat zelf mensen hiervoor benaderen zodat de plaatsing door kan gaan.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor de komst. Tot de volgende keer.

