Aan de leden van de Dorpsraad Helenaveen

Algemene Dorpsraadvergadering op
maandag 16 september 2019 om 20.00 uur, in Dorpscentrum de Gouden Helm.

Notulen
1. Opening

Vergadering wordt geopend om 20:00uur en Kees heet iedereen hartelijk welkom.
De opkomst is zeker goed te noemen.
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 17 juni 2019

Notulen vergadering 17 juni 2019 wordt na enkele wijzigingen goedgekeurd.
Aangepaste notulen verschijnt op de website www.helenaveen.com
Antonio merkt op: “dat op de textielcontainer geen sticker zit, dat deze container bedoeld is voor
textiel”. Deze graag nog plaatsen.
Andre Joosten merkt op: “Bladzijde 3 extra verlichting school voldoet? Staat bij de fietstalling en
geeft weinig licht waar het benodigd is”. Dit wordt door Kees gecontroleerd conform tekening.
Andre Joosten rondvraag Wim Luijten: “Wordt er iets gedaan met de immigratie van allochtonen?
Of willen we er iets mee?” Wim legt uit dat dit zeker gewenst is. “Mensen zijn toch lang hier”. Andre
geeft aan of Joost Douwes van LEV iets kan betekenen. Wellicht een taalcursus Nederlands. Er is al
een aanvraag bij Joost binnen gekomen.
3. 75 jaar bevrijding

Annie en Nelly lichten het mooie programma uitgebreidt toe.
Programma staat als volgt vast:
▪ 7 okt. t/m 22 november
Project over de bevrijding, op basisschool De Peelparel
▪ 8 oktober 2019
Herdenking Kerkrazzia Helenaveen. 19:00 verzamelen in de
Mariapeel. Burgemeester, wethouders en Wilona zullen aanwezig
zijn.
▪ 26 oktober
Nacht van de nacht
▪ 28 oktober 2019
Lezing bevrijding Helenaveen. Hoe is de oorlog precies in
Helenaveen verlopen door Munnichs en Levels.
▪ 4 november 2019
Film over de Peel in de oorlog
▪ 22, 23, 24 november 2019 Viering (eucemenisch) bevrijding Helenaveen
▪ Zaterdag 23 november: lezing met powerpoint presentatie door Heidi Geven over de
deportatie van haar schoonvader (Boek: De hel van Watenstedt) Expositie en
fiets/voettocht kerkrazzia.
▪ Zondag 24 november : voorstelling over de bevrijding door fanfare Wilona i.s.m.
toneelclub, dansgroep en kinderen van de basisschool .
Gesprekken met
oorlogsoverlevenden, expositie en fiets/voettocht kerkrazzia.
▪ 4 mei 2020
Dodenherdenking
▪ 16-17 mei 2020
Afronding door Muziekvereniging Wilona
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4. Plan Leegveld

§
§
§
§
§
§
§

Zie voor genomen stappen de afgelopen notulen.
Beroep ligt bij de Raad van State (zitting nog niet gepland)
25 juni om 19:30 informatieavond in de Gouden Helm à Teleurstellend vindt Kees.
Voorlopige voorziening voorbereid om snel in actie te kunnen komen
Na de zomer 2e informatieavond uitvoeringsfase (bestek), mits uitspraak RvS dit toe laat.
Start werkzaamheden uitgesteld tot voorjaar (eerst najaar), maar provincie gaat wel gewoon
door met contractvorming etc.
Nieuwe PAS uitspraken RvS wellicht in ons voordeel. Ze moeten anderen stappen ondernemen
om de huidige plannen ten uitvoer te brengen.

5. Peuterspeelzaal / voorschoolse opvang

§
§

§

§
§

§
§

Spring heeft begin april aangegeven er mee te willen stoppen per 1 september 2019 met
uitloop tot 1 januari 2020.
Dorpsraad heeft samen met de Peelparel en de MR met de gemeente een gesprek gehad om
PSZ in Helenaveen veilig te stellen. Gemeenteraad heeft in juli ingestemd met extra bijdrage
kleine kern Helenaveen en oprekken PSZ tijden (van 2,5 naar 5,5 uur per dag).
School heeft gesprekken gevoerd met nieuwe aanbieders en ook Spring vanwege verandering
koers door nieuw bestuur. Nieuwe bestuur Spring gaf aan dat ze het in het grotere geheel wilde
zien. Dus grote dorpen moeten het opbrengen voor de kleine kernen.
School heeft voorkeur voor een nieuw contract met Spring en dit ook als zodanig aangegeven
bij ouderraadpleging.
23 september wordt dit behandeld in MR, daarna volgt meer duidelijkheid. Ilse vraagt of dit ook
een harde deadline is. Kees geeft aan dat dit wel zo is. Hierna moet het eigenlijk toch echt wel
duidelijk zijn.
In ieder geval is VSO en PSZ in Helenaveen veiliggesteld en dat is belangrijkste. Wellicht nog
verder onderzoek naar NSO in de toekomst.
Josanne geeft aan dat het wel jammer is dat er maar 1 aanbieder is. Ilse haakt erop in dat ook
de te kiezen dagen te beperkt is.

6. Natuurlijk schoon / Stormbomen

Andre licht toe.
Volgende week zaterdag 28 september weer een werkdag. Alle hulp is welkom van 09:00 tot 12:00
uur.
Wim Luijten heeft vandaag voor de 13e keer water gegeven. 18% van de nieuwe aanplant is kapot.
Bomen zijn lastig in leven te houden met de zuigkracht van de andere bomen eromheen.
Watergeven met deze droge periodes is zeer arbeidsintensief en veel werk. Wellicht is een grotere
tank o.i.d. een uitkomst. Goede ideeen zijn welkom.
5 oktober is er samen met Jeugdwerk en Helenaveen Schoon een papier ruim dag. Wordt ook in
het weekbericht vermeld.
7. Zorg in Helenaveen

Andre licht toe.
Ideeen gezocht voor “nieuwe oude dag” Bijeenkomst 14 oktober 2019 om 18:30 uur in de Gouden
Helm.
Waarom kunnen oudere niet in Helenaveen blijven wonen? Dat is de vraag die we ons moeten
stellen. Overheid heeft niets liever dan dat men zolang mogelijk thuis blijft wonen.
Dorpsraad haakt aan op 14 oktober.
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8. Evaluatie Kermis 2019

Rico van den Heuvel licht toe.
De kermis is alweer achter de rug en inmiddels hebben wij als Kermiscomité de evaluatie achter de
rug.
We begonnen zaterdags natuurlijk weer met de traditionele fietstocht, waarbij we wat minder
deelnemers hadden dan afgelopen jaren, mede door de mindere weersvoorspellingen, maar dat
mocht de pret niet drukken. Toen de fietsers feestelijk binnen werden gehaald door de fanfare,
werd de kermis door diezelfde fanfare geopend.
Aansluitend organiseerden we weer de jaarlijkse Kermis BBQ, die gezellig was, en met vele
deelnemers! Eenmaal afgelopen gingen we door met de kop van Jut competitie, met als winnaars
Mark de Klein en de rest van de avond stond in het teken van de horeca, waarbij zowel bij de Gouden
Helm als in d’Ouwe Peel er genoeg te doen was.
’s Zondagsmorgens werd er al flink gebouwd op straat…Voor de Zeepkistenrace! Deze had dit jaar
een record aantal deelnemers. Ook waren er volop toeschouwers en was ook dit een succes. Na de
zeepkistenrace was er in d’Ouwe Peel de biercantus.
Maandag stond in het teken van het Matinee, wat druk bezocht was en een hele gezellige dag is
geworden.
Op dinsdag zijn de kinderen van de Basisschool welkom op de Kermis. Zij hebben een rondleiding
op de kermis gekregen met uitleg over de attracties. Na een rondje in de rups, calypso of de
draaimolen en een suikerspin was dit een succesvolle afsluiting van de kermis 2019.
9. Woningbouw in Helenaveen

Open discussie…..
§ Er zijn voldoende mogelijkheden om te bouwen in Helenaveen
§ Wat houdt ons tegen?
§ Wat is er nodig om dit van de grond te krijgen?
§ Wim Luijten licht van alles toe vanuit het verleden en heden.
§ Rinus geeft aan dat bouwgrond goedkoper moet of beschermd dorpsgezicht moet verdwijnen
(gedeeltelijk). Bellevedaire bouwen is ook duurder, dus niet interessant. Ongeveer €20.000
duurder. Dakkapelen in het dak/muur etc.
§ Men mag niet bouwen wat men wil. Mensen haken hierdoor al snel af.
§ Andre vraagt, wat is er nodig?
§ Christian geeft aan dat ze serieus geteld hebben en dat er 6 mensen zijn die serieuze plannen
hadden, maar na gesprek met de gemeente blijkt het lastiger dan vooraf gedacht..
§ Welllicht weer een samenwerkingsgroep opstellen. Of een projectontwikkelaar in de hand
nemen? (Bots geeft Deurne op dit moment een boost).
§ Rico geeft aan dat het bij de gemeente ook niet altijd goed gaat. “Er wordt te weinig in
oplossingen gedacht en meegdacht met mensen vindt hij. Verder merkt hij dat afspraken niet
consequent nagekomen worden. Als Helm wordt ingelicht kan het vaak wel. Vergunningen
worden in meerdere stappen goedgekeurd. Waarom kan dit niet ineens? Iedere tekening kost
veel geld.
§ Gerrit geeft aan dat men (kleine ondernemers) de krachten moet bundelen naar de gemeente
om samen bedrijven te stichten. Men kan zich ook melden bij Helm Verhees.
§ Kees oppert om het onderwerp bij de gemeente neer te leggen.
§ Helm wil een infoavond organiseren met mensen met verstand van zaken, maar dan moeten
er wel mensen aanwezig zijn die willen bouwen. Boter bij de vis.
Dorpsraad plaatst een oproep.
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10. Mededelingen:
§ Peelfeesten terugkoppeling
ü Christian licht toe.
ü €2650 over 6 vereningen wordt verdeeld.
ü 2020 5, 6 en 7 juni
ü Iedereen hartelijk dank.
§ Uitbreiding vliegbasis de Peel
Josanne licht toe.
Annie en Josanne hebben een zienswijze geschreven. Verder een infoavond bezocht. Lijntjes
richting gemeente en Provincie zijn gelegt. Gemeente heeft ook een zienswijze ingediend. Het
zijn meer vliegbewegingen dan men tot nu toe doet voorkomen. Provinciale State is ook bezig
met een zienswijze. Wellicht houden zijn nog een infoavond voor alle die tegen zijn.
Met de nieuwe PAS wetgeving is niet duidelijk of het doorgaat. Vliegbewegingen zijn voor
nationaal belang.
Wim vraagt zich af of defensie de oude rechten weer herclaimt. Annie geeft aan dat de rechten
er nog op zitten en dat men de rechten niet wil laten vervallen, dus de nieuwe bewegingen
lijken dit te kunnen voorkomen. Verder hebben ze ruimte nodig voor de nieuwe F35 welke veel
herrie maakt.
Rechten van Twente waren al verlopen en dat was de mooiste plek geweest. Maar nu dus “De
Peel”.
Helenaveen loopt mee met de omliggende gemeenten omtrent de ontwikkelingen.
§ Windmolenpark
Geen nieuws op dit moment.
§ Maatschappelijke voorzieningen
Rudo is naar de infoavond geweest. Notulen staat op www.helenaveen.com
Voorzieningen Helenaveen zijn op niveau. Er zijn geen prio’s. Alleen een klein aandachtspunt
alszijnde de Wiek. Wat gaat hier in de toekomst mee gebeuren. Josanne geeft aan dat dit punt
al gepland staat samen met de gemeente en Jeugdwerk.
§ Behoud verenigingen
ü Informatieboekje
Deze zomer rond gedeeld. Staat 90% van de verenigingen in.
Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage. In het bijzonder Marjolein voor de
vormgeving en het beetje extra cachet.
Jaarlijks het boekje updaten en opnieuw verspreiden.
ü Sportdag
Goede organisatie en zeer leuke dag. Wordt volgend jaar wederom gehouden.
ü Andre wil de werkgroep weer opnieuw opstarten om samen van gedachten te wisselen.
Roger ondersteund dit. Kees schiet een nieuwe datum in.
§ Verkeersveiligheid Koolweg en Lage Brugweg
Lage Brugweg. Veel vrachtwagens langs/op de weg. Te weinig parkeerplekken. Er ontstaan
onveilige situaties. Math van de Bekerom vraagt om foto’s ter verduidelijking. Ilse vraagt of men
al met ASF contact heeft gehad. Ilse zelf wel. Het is een chaotisch seizoen geweest en ze hebben
meer aanwas gekregen dan dat ze konden verwerken. In de bouw is geen rekening gehouden
met het parkeren van de vrachtwagens ’s nachts. Verder ook de container diensten die er geen
rekening mee houden. Contractueel is vastgelegd waar de containers moeten staan. Wellicht
wegwijzers. Men weet niet hoe te rijden.
Graag foto’s sturen naar Math van de bekerom:

Koolweg. Iedereen behalve 2 bewoners hebben de petitie getekend. Dorpsraad is niet tegen de
petitie, maar laat bij de gemeente of het veiligheidstechnisch 30 km per uur moet worden.
Helm licht toe. Er wijst niets op dat het 30km per uur moet worden op dit moment. Het is hoogst
ongebruikelijk om in het buitengebied een 30km zone te plaatsen. Maar als het dorp het wil en
de dorpsraad is voor dan kan het gerealiseerd worden. B
estuur Dorpsraad is van mening dat het college een besluit moet nemen.
Bestuur van de Dorpsraad gaat niet over de veiligheid van deze weg.
4

11. Rondvraag

§
§

§
§
§

Wim Luijten heeft de vraag of er in de Geldersestraat een verbodsbord voor vrachtwagens kan
komen. Er is veel overlast van en de brug wordt vaak kapot gereden.
Frank Verspa tippen op de omleidingsroutes bij evenementen. Al het verkeer door de Pastoor
van Haarenstraat is geen optie. Vrachtwagens kunnen hier niet door. Graag voor vrachtwagens
een andere routen uitzetten met goede bewegwijzering.
Marjolein vraagt waar men zich kan melden die wil bouwen. Dit graag aangeven bij de
Dorpsraad.
Peter geeft aan een 2-tal deskundigen uit te willen nodigen voor de komende
dorpsraadvergadering m.b.t. de Japanse duizendknoop. Hij is van harte welkom.
Helm geeft aan enkele acties uit gezet te hebben wat besproken is.

12. Sluiting
Vergadering wordt om 21.58 uur door Kees gesloten.

Sandra meldt zich af voor de volgende vergadering.
Vergaderdata 2019:

18 november

Dorpsraad Helenaveen, Email: dorpsraad@helenaveen.com
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