
 

 

Notule Openbare Vergadering 9 mei 2022:   ongeveer 60 personen aanwezig 

 

1. Opening: Welkom allemaal na 2,5 jaar gelukkig weer een OV, speciaal welkom voor 

Wethouder  Willeke van Zeeland, Ad Rijnen, Annemarie Meulensteen, WGK (Ingrid) en Patrick 

de Wit. Projectleider Omgevingsvisie  

• Onze OV valt samen met die van Milheeze en Patrick wordt ook daar verwacht, daarom is dit 

agendapunt naar voren gehaald: Patrick ga je gang. 

 

2. Omgevingsvisie 

Presentatie door Patric de Wit, zie bijgaande presentatie. 

Kom op 30 mei naar D'n Eik, jullie hebben nu nog invloed op de visie: Hoe moet De Rips eruit 

komen zien? Wat vinden jullie als inwoners belangrijk? Wat moet blijven zoals het is? Samen 

slim de toekomst in. De komende jaren hebben wij de tijd om dat voor te bereiden. 

Gebiedsgericht  gaan we te werk, koersdocument is vastgelegd, voor natuur, water en groen. 

Nu moeten er aanvullingen komen vanuit het dorp zelf. Hoe maken we ons buitengebied 

toekomstbestendig?              

 

3. Bestuursontwikkelingen 

Corona gevolgen: 2,5 jaar geleden laatste OV op 11 nov 2019. 

a. Het DO heeft het tijdens corona lastig gehad met communicatie met het dorp. We 

hebben veel tijd besteed aan de website, ter compensatie. 

b. Alle bestuurswisselingen sinds vorige OV: Paul Berkvens, Ria Kandelaars, Harm 

van Dijk, Angela Donders. Wij hebben ondertussen afscheid van hen genomen. 

Blij met nieuwe bestuursleden Mark Bax en Pieter van den Akker.  

 

Officieel afscheid Bregje, Tonnie houdt een woordje voor Bregje, ze krijgt een mooie plank 

en een bos bloemen en natuurlijk danken wij Bregje voor haar jarenlange inzet voor De 

Rips 

 

Nou we toch afscheid aan het nemen zijn: Ad Rijnen stopt als wijkagent. Ook daarvoor 

heeft Tonnie een afscheidswoordje voorbereid.  

 

Wij zijn jou heel dankbaar voor die vele jaren vanaf  2013 inzet voor De Rips. Het heeft 

veel bij gedragen aan het gevoel van veiligheid van de Ripse inwoners.  

Klein cadeau, als tastbaar bewijs van onze dankbaarheid.  Als je dit opdrinkt, denk dan nog 

eens aan vanavond en aan De Rips. 



 

 

Ad spreekt de Rips ook nog even toe, hij stopt per 1 juni. Hij stelt Annemarie even voor in De Rips 

en hij wenst haar veel succes in De Rips. Hij bedankt de Ripsenaren.  Annemarie stelt zich ook 

meteen even voor, ze hoopt  de komende jaren zich in te kunnen zetten voor Bakel, Milheeze en 

De Rips. 

 

Woonplaats voorzitter (Tom). 

We hebben vorig jaar vernomen dat er wat onrust in de Rips was (of misschien nog is ) 
vanwege de woonplaats van onze voorzitter van het dorpsoverleg.   

Tonny Gerrits woont sinds medio 2020 in Bakel nadat hij verhuist is vanuit De Rips.   

Vanuit het voltallig bestuur van het dorpsoverleg willen we alle bewoners van de Rips laten 
weten dat wij geen twijfel hebben met betrekking tot het functioneren en de inzet van Tonny 
ondanks hij momenteel niet in De Rips woont. Zijn inzet en hart voor De Rips zijn zeker niet 
minder geworden vanwege deze verhuizing.  

Wel zijn we ervan bewust dat de voorkeur is dat op de langere termijn de voorzitter van het 
dorpsoverleg in de Rips behoort te wonen.   

De openbare vergadering van Maart 2020 had dit onderwerp ook op de agenda staan, 
echter door de corona maatregelen heeft het openbaar overleg niet kunnen plaatsvinden. 
Hiermee willen we aangeven dat we ons zeker van dit onderwerp bewust zijn.   

Vanwege het vanuit ons oogpunt goede en grondige functioneren van Tonny en de 
lopende zaken, zoals Woningbouw Paterslaan, Omgevingsvisie, RES, 100 jaar jubileum De 
Rips, her activering Vliegbasis, etc., vinden wij als bestuur het belangrijkst dat de 
continuïteit gewaarborgd blijft. In een periode zoals de afgelopen twee jaar is een wisseling 
van voorzitterschap, in combinatie met het goed inwerken van een nieuwe voorzitter, geen 
goed moment.  

Tonny wil graag zijn 5 jaar voorzitterschap met vol enthousiasme volbrengen. Eind dit jaar 
zitten er al weer 5 jaar op en het zoeken en aandragen van een nieuwe voorzitter staat ook 
op onze agenda. We vinden het belangrijk dat een nieuwe voorzitter een constructieve 
overdracht kan genieten. Hier zitten geen specifieke datums aan verbonden, en 
waarborging van de continuïteit van belangenbehartiging vanuit Dorpsoverleg De Rips 
vinden we het belangrijkst.  

Er zijn geen vragen vanuit de zaal 

4. MR Klimboom: Ellen, spreekt namens kind centrum raad, zij zoeken vrijwilligers, de leraren en 

ouders wordt al voldoende belast, vandaar dat ze betrokken mensen vragen die een taak 

willen vervullen op school. Zodat we de leerkrachten kunnen ontlasten. Mocht je interesse 

hebben vul het formulier wat op tafel licht in en Ellen neemt ze straks in ontvangst en Moniek  

Peeters zal contact met degene opnemen. Denkt u later nog aan te willen melden, dat kan via 

de mail monique.peeters@stichtinggoo.nl 

 

 

5. WGK, Ingrid,  WKG heeft geprobeerd contact te houden in de coronaperiode. Nu zijn ze weer 

activiteiten aan het uitvoeren. Alie is nog niet echt in functie, de dorpsondersteuner van Bakel 

neemt nu de taken nog even over.  
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De duofiets staat bij Ploegmakers, deze kun je lenen, neem contact op met Alie, je kan er 50 km 

mee fietsen. Maak gebruik van de fiets. Koffie uurtje en de seizoens activiteiten staan weer volop 

ingepland. Heb je het WKG nodig bel of app naar een lid van het WKG 

 

6. Ambassadeur  

Alie is benoemd tot ambassadeur van de Rips 2022. Alie kan hier niet aanwezig zijn en 

daarom hebben we afgelopen week haar als ambassadeur benoemd, zie deze foto.  Helaas is 

het nog te vroeg na het overlijden van Johan, vandaar haar afwezigheid. We lezen de speech 

voor Alie nogmaals voor.  

7. Pauze 

 

8. Jubileum 100 jaar: Tom, we zitten er midden in nu. Met dank aan de vele medewerkers die 

hier aan hebben bijgedragen. Het outdoor weekend 18, 19 juni staan voor de deur, het is een 

zeskamp achtig component voor jong en oud. Op 19 juni wordt het jubelpad geopend, hier zijn 

900 boompjes door de schoolgaande jeugd geplant. In september is de Rips onderneemt 

gepland, ook historische werktuigen worden getoond. Het  2e deel van de film wordt in het 

najaar gepresenteerd. Concert van Gerard v Maasakkers is gepland op 22 oktober, hierbij 

mogen 400 mensen aanwezig zijn. Het wordt gehouden in de loods bij v Ansem. Op de 

website staan de laatste gegevens, dus houdt deze in de gaten. 

 

9. Paterslaan Willeke. Opnieuw uitstel vonnis RvS, tenminste 6 weken, hiervan zijn er 4 van om. 

Hopelijk komt er niet weer een nieuw uitstel. Ingrid v Geffen vraagt hoeveel kopers er zijn, 

Tonnie geeft aan dat er 11 serieuze kopers zijn. Ton Kempers vraagt als de RvS het afwijst is 

er dan een alternatief. Willeke meld dat dat eraan ligt waarop de rechter zijn uitspraak baseerd. 

Jan Peeters vraagt of we de geitenboer kunnen opkopen, dit is geen optie, daarover zal de 

RvS een uitspraak over moeten doen. Geurbelasting is bezwaar over gemaakt, door het 

stoppen van verschillende varkenshouderijen is het geurbeleid verminderd waardoor de evt 

bouw van de paterslaan mogelijk gemaakt kan worden.  advies van GGD dat geiten houderijen  

2 km van de bebouwde kom moet zitten, helaas is dat hier niet het geval, dat is het 2e 

bezwaar. De netsenhouderijen tellen niet mee voor de geurbelasting.  Er komen vanuit de zaal 

verschillende vragen over het probleem van de Paterslaan, Willeke beantwoord deze allemaal. 

Er is een avond geweest voor geïnteresseerde kopers, en die komt er nog een. Gewezen op 

het belang van contact te houden en mogelijkheden om samen te bouwen om kosten te 

beperken.  

 

10. Omgevingsvisie enquête:  

Mark K gaat hier een korte uitleg over geven die we eerder gedaan hebben. Deze uitslag heeft 

op de website gestaan, maar toch een uitleg hierover met het oog op 30 mei. Ingrid v Geffen 

geeft aan dat het consultatiebureau, bij ieder spreekuur 100 euro moesten betalen om het hier 

te houden, en helaas is het aantal kinderen terug gelopen, vandaar dat het niet meer terug zal 

komen. Wij zijn er tenslotte ook zelf verantwoordelijk voor. Is er ook per leeftijdscategorie 

gekeken, vraagt Ellen vd Boomen, hierin kunnen we helaas geen onderscheid maken. Dit is bij 



 

 

1 enquête vermeld. Susanne Takken  vraagt naar kijk op de wijk. Hierover hebben we 

woensdag uitleg en daarna wordt het vermeld op de site. Sabine Ploegmakers vraagt of we als 

Ripsenaren iets kunnen bedenken om de supermarkt te behouden. Een oproep wie wil  een 

plan bedenken om de supermarkt te behouden. Gerwin Goossens vanuit de ROV, enquête 

over gepland binnen het ROV, evt een multifunctioneel gebouw met een post NL. John 

Schoeffel zegt dat het belangrijk punt is, waarover wij echt  na moeten denken. Ton Kempers 

geeft aan dat er veel vrijwilligers gevraagd worden, iedereen werkt veel en niet iedereen heeft 

tijd om de winkel te runnen als vrijwilliger.  

Huub Jacobs zegt dat we te braaf zijn geweest en dat we een statement moeten maken naar 

de gemeente, ook als dorpsoverleg moet er iets meer aan gedaan worden, volgens hem. 

Willeke geeft aan dat  het niet alleen bij het dorpsoverleg en de gemeente ligt, maar wij als 

inwoners zijn niet voldoende naar de supermarkt geweest. Gerben v Duijnhoven geeft aan dat 

de supermarkt te duur is in de Rips, vandaar dat hij naar een grote supermarkt gaat, deze zijn 

daar rijk van geworden. Willen we de supermarkt behouden, moet dat voor september 

gebeuren. Dus wij als inwoners moeten met een oplossing komen voor de Rips. Ingrid v Geffen 

zegt neem het serieus en probeer samen met de ondernemers een oplossing te vinden, graag 

een groepje vormen die samen een plan gaan bedenken. Sabine Ploegmakers wil hierbij graag 

aansluiten, ook Gerwin Goossens  vanuit  de ROV zal aansluiten. 

Zorg dat je op 30 mei komt voor je mening over de omgevingsvisie. 

11. Mededelingen: 

a. Onderhoud fietspaden: al op nieuwe fietspad gefietst? super glad, fantastisch. Het 

moet nog  afgewerkt worden. En hebben jullie al gefietst op vernieuwde Gemertse 

dijk. Heerlijk zo door het bos te fietsen richting De Mortel. Zo is goed te zien dat de 

gemeente ook alle aandacht heeft voor De Rips en de belangen van Ripse 

inwoners.  

b. RES Voor energietransitie, kijk in Gemerts Nieuwsblad voor actuele info (tijdslijn en 

pad). 

 

Graag vermelden dat 30 mei de avond is, komt op de website en vervolgens zullen we het ook in 

het Gemerts nieuwsblad vermelden.  Ook vermelden via de mail. KBO blad kun je dit ook 

vermelden, komt 1 keer per maand uit. 

 

12. Rondvraag 

Bregje, de veiligheids-whatsapp groep beheerders zijn er niet meer, de app-groep is in stand 

gebleven, deze is overgedragen aan andere beheerders. 

Ton Kempers, betreft de groenvoorziening, hij heeft al lang de groenwerkers niet meer gezien. 

Vandaag zijn ze weer begonnen.  Kijk op de Wijk spreken we woensdag, 7 juni komen ze 

kijken. Vervolgens kunnen we deze punten vermelden. Mensen van Gemeente, brandweer of 

politie lopen hiermee mee. Daarvoor kan iedereen zich aanmelden. Buiten Beter app, kun je 

 

mening over de omgevingsvisie. 



 

 

ook klachten melden, maar dat vind Ton geen fijne app. Hij vindt ook dat er meer is toegezegd 

dan gedaan. Bregje vindt dat juist heel veel van het toegezegde is uitgevoerd. 

13. Sluiting 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot de volgende keer. 


