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Honderdjarige Rabobank deelt
geschenken uit
De
jubilerende
Rabobank
Valkenswaard en Waalre gaat
alle vijf de dorpskernen waar ze
actief
is,
een
geschenk
aanbieden. De leden van de
bank mogen uitmaken welke geschenken dat worden. Rabobank
Valkenswaard en Waalre is
opgericht in 1912 en bestaat dus
honderd jaar. Dat viert de bank
dit jaar met allerlei activiteiten
voor haar 8.000 leden, met als

hoogtepunt de Week van de
Leden in oktober. Daarnaast wil
de Rabobank ook iets terugdoen
voor de samenleving, waar ze al
een eeuw innig mee verbonden
is. Elk van de vijf dorpskernen,
waar ze actief is (Aalst, Borkel en
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Schaft, Dommelen, Valkenswaard en Waalre) krijgt een
blijvend geschenk. Zo toont de
Rabobank haar dankbaarheid
voor honderd jaar vertrouwen en
betrokkenheid. De bank nodigde
alle leden uit om ideeën voor
geschenken aan te dragen. Bij
voorkeur geschenken die een
duurzame bijdrage aan de
leefbaarheid binnen een kern
kunnen leveren. Ook is het
belangrijk dat in principe alle
inwoners van het dorp er plezier
van hebben. Per geschenk is
maximaal 10.000 euro beschikbaar. Begin juni werden alle
ideeën
geïnventariseerd
en
werden per kern twee genomineerden vastgesteld. De leden
hebben ten slotte het laatste
woord. Zij mogen op de speciale
website stemmen op hun favoriet. De vijf winnaars worden
bekendgemaakt in de Week van
de Leden.

Koersballen in het Dorpshuis.
Sinds enige tijd beschikt het
Dorpshuis over een tweetal
koersbal banen. Het spel werd
geïntroduceerd op een informatieavond met verenigingen en

buurtschappen. Het koersbalspel
kon op deze avond door iedereen
worden gespeeld. Het was 'n
goed
bezochte
avond
die
bovendien erg gezellig was. Voor
aanmeldingen of informatie kunt
u terecht in het Dorpshuis d'n
Teut.

Reparatie Dommelbrug
De werkzaamheden voor de vervanging van het brugdek van de
Schafterbrug in de Dorpsstraat
tussen Borkel en Schaft staan
gepland in de weken 36 en 37
(3 t/m 14 september 2012). Het
werk zal maximaal twee weken
duren. De brug is gedurende
deze periode volledig afgesloten
voor het verkeer. Er komt een
omleidingsroute voor het verkeer.
Voor de voetgangers en fietsers
wordt een hulpbrug aangebracht.
De kanoërs kunnen niet onder de
brug door tijdens de werkzaamheden
omdat
deze
gestremd is vanwege tijdelijk
aangebrachte pontons. Kanoërs
zullen uit de boot moeten om de
brug te passeren.
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Resultaat enquête zorg in het
dorp
Het project Zorg in het dorp
maakt
deel
uit
van
het
Dorpsontwikkelingsplan, dat in
belangrijke mate gesubsidieerd
wordt door de provincie NoordBrabant. Om zicht te krijgen op
datgene, wat door senioren
bewoners
van
ons
dorp
belangrijk wordt gevonden, werd
aan inwoners van 60 jaar en
ouder
een
vragenlijst
ter
beantwoording aangeboden. De
enquêteformulieren werden door
leden van de Dorpsraad bezorgd
in februari en begin maart 2012
opgehaald.
Samenvatting
Hoewel
het
invullen
van
enquêteformulieren
nu
niet
bepaald een hobby is van
bewoners in ons dorp, werden
toch niet minder dan 67,8%
formulieren terugontvangen, wat
als hoog kan worden beoordeeld.
Een
duidelijke
meerderheid
beoordeelt de betrokkenheid en
leefbaarheid goed tot zeer goed.
Ook de mate van onderlinge
betrokkenheid wordt door een
opvallend
hoog
percentage
bewoners herkend. De deel-

nemers
aan
de
enquête
observeren op duidelijke wijze de
vergrijzing in ons dorp, evenals
de terugloop van voorzieningen
en
het
aantal
vrijwilligers.
Gevraagd naar de individuele
behoeften
blijken
er
twee
onderwerpen hoog te scoren. Dat
zijn met afstand een informatiepunt in het Dorpshuis, zodat
ouderen niet naar Valkenswaard
hoeven voor het aanvragen van
zorg of gemeentelijke diensten.
Een goede tweede is een
gemeenschappelijk eetpunt in het
Dorpshuis, met haal- en breng
faciliteit.

Opzet van de gehouden enquête
Als doelgroep werd gekozen voor
bewoners in ons dorp van 60 jaar
en ouder. In februari werden 236
op naam gestelde brieven met
een enquêteformulier op het
huisadres bezorgd en drie weken
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later
weer
opgehaald.
De
respons van 67,8 % valt als hoog
te
kwalificeren,
zeker
ook
wanneer
rekening
wordt
gehouden met het feit, dat
echtparen die ieder een eigen
enquêteformulier hadden ontvangen,
in
een
niet
te
verwaarlozen aantal er de
voorkeur aan hebben gegeven
samen één formulier in te vullen.
Wanneer in deze gevallen twee
formulieren in plaats van één
waren ingeleverd, was het
percentage hoger uitgevallen.
Om te voorkomen dat de enquête
niet in voldoende mate zou
worden begrepen, werd door de
Dorpsraadleden
desgevraagd
uitleg en toelichting gegeven.
Daarnaast werd de bedoeling en
de opzet van de enquête
besproken en toegelicht in de
reguliere
vergaderingen
van
zowel de KBO als de KVO. De
bedoeling van de enquête was
aan de weet te komen waar
seniore bewoners van ons dorp
behoefte aan hebben. De laatste
vraag bood de mogelijkheid bij
een
twaalftal
met
name
genoemde diensten de mate van
behoefte
aan
te
geven.
Daarnaast werd er ruimte gelaten

om een voorkeur uit te spreken
voor niet met name genoemde
diensten. Om de uitgesproken
voorkeuren beter op zijn merites
te kunnen beoordelen werden
een aantal inleidende vragen
gesteld, die inzicht kunnen geven
in de beleefde mate van
betrokkenheid/verbondenheid en
leefbaarheid
Bijzonderheden geënquêteerde
doelgroep
De terugontvangen formulieren
waren afkomstig van nagenoeg
evenveel mannen als vrouwen.
Iets minder dan de helft van de
geënquêteerden heeft een leeftijd
van boven de 70 jaar. Ongeveer
20% is alleenstaand, de overgrote meerderheid is samenwonend. Opvallend hoog is het
percentage (58%) dat aangeeft
gebruik te maken van internet.
Ook met de mobiliteit van de
doelgroep zit het wel goed. Niet
minder dan 84% is in het bezit
van een rijbewijs. Bij ruim tweederde wonen de kinderen, die
desgewenst kunnen helpen, dicht
in de buurt.
Tevredenheid en zorgen
De betrokkenheid en
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baarheid scoren opvallend hoog.
Bijna 86% woont graag in ons
dorp en waardeert de onderlinge
betrokkenheid
met
een
rapportcijfer van 6 en hoger.
Zorgen heeft men over de
vergrijzing,
de
afgenomen
voorzieningen,
waarbij
bij
herhaling het verlies van een
winkel wordt genoemd en het

teruglopend aantal vrijwilligers.
Ook maakt men zich zorgen over
het feit dat kennelijk steeds
minder mensen bereid zijn voor
elkaar te zorgen. Instroom van
nieuwkomers zou een dempende
invloed hebben op de algemene
betrokkenheid, zo wordt geoordeeld.
Uit
de
ontvangen
toelichtingen kan worden opgemaakt, dat het relatief hoge
aantal inbraken bewoners onrustig
maakt.
Ook
het

(sluip)verkeer en de verkeersveiligheid in zijn algemeenheid
worden een aantal malen genoemd.
Waar
is
behoefte
aan
Onverwacht hoog scoorde de
behoefte aan een informatiepunt
in het Dorpshuis, zodat niet naar
Valkenswaard behoeft te worden
gegaan
voor
het
aanvragen van zorg
of
gemeentelijke
diensten. Het tijdens
de presentaties bij de
KBO
en
KVO
gegeven voorbeeld in
Hoogeloon
heeft
kennelijk
velen
aangesproken.
Het
eetpunt
in
het
Dorpshuis doet het
ook goed. Dit is niet onverwacht,
omdat het Stichtingsbestuur van
het Dorpshuis al in 2011 aan een
behoefteverkenning op dit vlak
vorm gaf. Minder dan door de
projectgroep verwacht, scoorden
diensten zoals hulp bij dagelijkse
verzorging,
hulp
bij
het
boodschappen doen, een maatje
om mee te wandelen en
beeldtelefoon. Van de ge-
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ënquêteerden gaven ca. 20%
behoefte te hebben aan:
 beetje hulp rondom het huis
 een aangepaste woning
 voorzieningen ter verhoging
van veiligheid in huis
 voorzieningen
voor
horen
 domoticadiensten

beter

Elkaar informeren
Van de kant van de verenigingen
in ons dorp, werd de opmerking
gemaakt dat het verschillende
keren voorkomt dat bepaalde
activiteiten
op
hetzelfde
moment
worden georganiseerd.
Om deze reden vragen
zij
specifiek
de
buurtverenigingen te
melden wanneer zij
een grote activiteit
organiseren
zodat
andere verenigingen
met
hun
planning
hiermee
rekening
kunnen
houden. De activiteitenkalender
wordt bijgehouden door Ria
Hoeks.
Zij is te bereiken via e-mail:
agendabens@hotmail.com

Starterswoningen
De Dorpsraad van Borkel en
Schaft zet zich in voor het
behoud van de leefbaarheid in
deze kleine kern. Om een halt
toe
te
roepen
aan
de
voortschrijdende vergrijzing is het
belangrijk, dat jonge bewoners
instromen. Om deze reden zet de
Dorpsraad zich in om het bouwen
van starterswoningen zoveel
mogelijk te bevorderen. Om de
belangstelling voor het bouwen
van huur- of koopwoningen onder
de doelgroep te peilen, werd een
informatieavond belegd. Een

groot aantal jongeren was op de
informatieavond in het Dorpshuis
d’n Teut afgekomen. Door
verschillende instanties werd
uitleg gegeven en werden
brandende vragen beantwoord.
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Van de kant van de gemeente,
die met een zware delegatie
aanwezig was, werd toegelicht
dat de gemeente bij een
duidelijke aanwezige behoefte op
tastbare wijze wil meewerken
aan de realisatie van de bouw.
Volgens de gegeven uitleg levert
het
bestemmingsplan
geen
belemmeringen op. Om tot
realisatie van bouw te komen
acht de gemeente het belangrijk
te weten of de voorkeur naar
huur of koop uitgaat. Daarnaast
is de gemeente er op uit, zicht te
krijgen op de vraag of potentieel
geïnteresseerden meer belang-

stelling hebben voor zelfbouwen
of het inschrijven op een woning
van Woningbelang, die starterwoningen zou kunnen aanbieden onder de formule van
Koopgarant.

Zowel Woningbelang als BIEB
gingen daarna dieper in op de
inhoud van “hun aanbod”. BIEB
is een onderneming die het
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) heeft bedacht
en al 60 projecten, met een totaal
van
1200
woningen
heeft
gerealiseerd. Namens de RABO
bank werd nadere informatie
gegeven over datgene wat te
maken heeft met hypotheekverstrekking. Ook konden de
aanwezige belangstellenden een
zogenaamde quickscan laten
uitvoeren, die duidelijk maakt of
in koop geïnteresseerden, gezien
hun inkomen, voor een
hypotheek in aanmerking
zouden komen.
Hoge grondprijs
Uit de gegeven toelichting
blijkt
dat
voor
een
starterswoning, met een
inhoud van ca. 310 m2 en
een
perceeloppervlakte
tussen de 120 en 140 m2
al snel een bedrag van
€ 160.000,- tot € 180.000,- moet
worden opgebracht. Bij huur zou
op een huurprijs van € 600,- tot
€ 660,- per maand moeten
worden gerekend. Duidelijk werd,
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dat de hoogte van koop- en
huurprijs in belangrijke mate
wordt bepaald door de hoogte
van de grondprijs. Naar het
oordeel van de aanwezige
jongeren is deze prijs bijzonder
hoog,
zeker
wanneer
het
voorzieningen niveau in Borkel
en Schaft in ogenschouw wordt
genomen, zo lieten zij op niet mis
te verstane wijze weten. Op dit
moment wordt € 460,- per m2
berekend. In vergelijkbare kleine
kernen in de omgeving is deze
prijs beduidend lager, zo gaven
zij aan. Wethouder Egbert Buiter
legde uit, dat de Raad al enige
tijd geleden heeft besloten dat in
groot Valkenswaard een en
dezelfde grondprijs moet worden
gehanteerd. Wel gaf hij aan, dat
in dezelfde Raad het voornemen
bestaat te bezien of er ten
behoeve van starters iets kan
worden gedaan aan aanpassing
van de grondprijs.
Omdat de Dorpsraad van oordeel
is, dat het belangrijk is ‘drempels’
voor jonge starters op de
woningmarkt zoveel mogelijk te
slechten,
kondigde
de
Dorpsraadvoorzitter Frans van
Vonderen aan, de gemeente te

zullen adviseren het instappen
gemakkelijker te maken door de
betaling van de grond eerst te
laten
plaatsvinden
op
het
moment van oplevering. Mocht
de Raad niet besluiten tot
verlaging van de grondprijs voor
de bedoelde doelgroep, dan zou
deze maatregel toch enkele
duizenden euro’s rentevoordeel
voor
de
starters
kunnen
opleveren, zo oordeelde hij.
Hoge flexibiliteit
Hoewel het plan Biestven
voorziet in de bouw van
maximaal 10 starterswoningen,
hoeft dit, aldus wethouder Buiter,
niet te betekenen, dat dit aantal
heilig is. In het geval de behoefte
uitkomt op de bouw van
bijvoorbeeld 8 woningen, met
een iets groter perceeloppervlak,
zou dit ook kunnen. Ook is
bespreekbaar, dat in hetzelfde
project
zowel
koopals
huurwoningen worden gerealiseerd. Namens de Dorpsraad
nodigde Dirk Pijnenburg de
aanwezige starters uit enquêteformulieren in te vullen. De
bedoeling hiervan is, concreet
aan de weet te komen wie
serieus belangstellende is en
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waar de voorkeur naar uit gaat.
Hij zegde toe, dat de resultaten
van de enquête door gemeente
en Dorpsraad zullen worden
bestudeerd en dat een vervolgontmoeting zal worden belegd,
waarin hopelijk verdergaande
stappen kunnen worden gezet.

Bouw van podium achter
gymzaal tijdelijk stopgezet
Tot maart van dit jaar leek de
voorbereiding van de bouw
volgens plan te verlopen. Eind

maart hoorden wij van de
wijkcoördinator dat er problemen
waren op het vlak van de
cofinanciering. Aanvankelijk werd
een bedrag van rond de 3,5 ton
genoemd.
Hierop
besloot
wethouder Wijnen de voortgang
van het project stop te zetten.
Van onze kant vroegen wij een
gesprek
met
de
verantwoordelijke
wethouder
aan.
Binnen een week bleek het
probleem mee te vallen en

bedroeg het “gat” in de
cofinanciering minder dan 1 ton.
Overigens mag het duidelijk zijn
dat het voor de Dorpsraad om
informatie uit de tweede hand
gaat, omdat wij niet bij de
gevoerde gesprekken met de
Provincie
hebben
kunnen
deelnemen. Van de kant van de
Dorpsraad, die het dorp erg goed
kent,
werden
verschillende
suggestie aangedragen om tot
het dichten van het verschil van 1
ton te komen. Omdat het project
nog niet is hervat, bedraagt de
achterstand op de planning al
enkele maanden. Volgens de
Provinciale eis dienen de vier
projecten, waaronder ook het
podiumproject, voor 1 maart
2013 gerealiseerd te zijn. Door
de opgelopen vertraging is het
uiterst kwestieus of we deze
datum gaan halen. Hoewel de
Provincie
onder
bijzonder
omstandigheden
bereid
is
verlenging met één jaar te
verlenen, is het ons volstrekt
onduidelijk of een verzoek
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daartoe van de kant van de
gemeente is uitgegaan en
inmiddels al is gehonoreerd. In
het geval het podiumproject het
niet haalt is het ondenkbaar dat
de andere drie projecten zullen
voldoen aan de subsidieregels.
De Dorpsraad hoopt nu maar dat
het toch nog goed komt met het
iDOP-project: een project waaraan
door
Dorpsraad
en
wijkcoördinator heel veel tijd
werd besteed .

Opschoondag 2012
Toegerust met knijpstokken,
vuilniszakken en handschoen
gingen op 10 maart ongeveer 25

deelnemers aan de opschoondag van Borkel en Schaft op pad.
Zij hadden gehoor gegeven aan
de oproep van de Dorpsraad ons
dorp te verlossen van het vele
zwerfvuil langs de straten en
bermen. Onder de deelnemers
waren wethouder Mart Wijnen en
raadslid Marie Thérèse Maas. De
kinderen van de basis school
hadden de dag hiervoor de omgeving van de school netjes
schoon gemaakt. Ook jagers
verleenden hun medewerking en
verzamelden blikjes en andere
weggegooide spullen op de
Malpie. Tevens herplaatste de

Dorpsraad twee gerepareerde
blikvangers, die tijdens de nieuwjaarsnacht door vandalen waren
vernield.
Na afloop van de schoonmaakactie was er voor alle deelnemers soep met een broodje
kroket in het Dorpshuis d’n Teut.
Verkeersmeting
Veel bewoners klagen al lange
tijd over de grote hoeveelheid
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vrachtwagens die door ons dorp
rijden. De Dorpsraad vroeg bij de
gemeente al diverse malen
aandacht voor het sluipverkeer
van vrachtwagens die niet ons
dorp als bestemming hebben.
Om op objectieve wijze zicht te
krijgen op de omvang van het
probleem werd in juni een

heden’ nodig hebben - beter van
dienst te kunnen zijn, hebben we
wat informatie verzameld in het
zogeheten ‘spreekbeurtpakket’.
U kiest om te beginnen in de
groene ‘balk’ boven voor ‘werken,
onderwijs,
sport
en
zorg’,
vervolgens klikt u in de linker
kolom op ‘spreekbeurt-pakket’. In
het spreekbeurtpakket zijn de
volgende gegevens te vinden:
 een overzicht van burgemeesters van Valkenswaard
vanaf 1811 tot heden;
 demografische
gegevens
(inwoneraantal, leeftijdsopbouw van de bevolking);

verkeersmeting gehouden. Onder
de regie van een gecertificeerd
bureau voerde twaalf vrijwilligers
tellingen
uit,
waarbij
de
kentekens werden geregistreerd.
Onder de vrijwilligers waren
enkele leden van de Dorpsraad
en bewoners van ons dorp.

Spreekbeurtpakket
Regelmatig komen bij de
gemeente vragen binnen van
scholieren, die materiaal nodig
hebben voor een spreekbeurt.
Om die scholieren - en alle
anderen die ‘wetenswaardig-

 de geschiedenis van NoordBrabant in zes delen;
 de geschiedenis van de
kernen Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft;
 informatie over de gemeentelijke huisstijl, het gemeentewapen en de gemeentevlag;
 monumenten;
 vriendschapsbanden (stedenbanden, jumelages).

Opening van een Mee-eetpunt
in Dorpshuis d’n Teut op 22
sept.
Dank zij de vrijgevigheid van tal
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van sponsoren kan het Dorpshuis
d’n Teut
een mee-eetpunt
realiseren voor ouderen en voor
alleenstaanden van alle leeftijden
in
het
dorp.
Belangrijkste
oogmerken
hiervan
zijn
bestrijding van eenzaamheid
onder ouderen, bevordering van
de
samenhang
tussen
de
verschillende
generaties
en
versterking van de leefbaarheid
en de sociale cohesie in het dorp.
De verbouwingswerkzaamheden
in het dorpshuis (o.a een keuken
met professionele apparatuur die
door vrijwilligers kan en mag
worden
bediend)
zullen
plaatsvinden
tijdens
de
zomervakantie van de scholen.
De feestelijke opening van het
mee-eetpunt zal plaatsvinden
tijdens Burendag op zaterdag 22
september 2012!
De gulle gevers zijn:
 Stichting VSBfonds ten
bedrage van € 13.850,
 Skanfonds: geeft mensen de
kans ten bedrage van
€ 6.500, Coöperatiefonds RABObank
V&W ten bedrage van
€ 2.150, Oranjefonds ten bedrage van
€ 50.000,

 iDOP Borkel en Schaft
(Prov.Noord Brabant) ten
bedrage van € 2.500
 Stichting Dorpshuis Borkel en
Schaft eigen bijdrage van
€ 5.000,- .

Kort nieuws
 Site-tip: Het laatste nieuws
over de belangrijkste dingen in
ons dorp kunt u vinden op de
website van de Dorpsraad:
www.dorpsraadbes.nl

 De planning van verenigingsactiviteiten 2012,kunt u vinden
op de website van de
Dorpsraad, achter het item
verenigingen.
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