
 

NIEUWSBRIEF MEI 2014 

Via	  deze	  nieuwsbrief	  willen	  we	  als	  Dorpsraad	  graag	  een	  aantal	  actuele	  zaken	  onder	  de	  aandacht	  
brengen	  waar	  we	  ons	  de	  afgelopen	  periode	  mee	  bezig	  hebben	  gehouden:	  
	  

1. Takenpakket	  en	  organisatie	  Dorpsraad	  
2. Dorpsschouw	  
3. Werkzaamheden	  en	  heropening	  Julianaplein	  
4. Kermis	  
5. Dorpsvisie	  Gassel	  
6. Breedband	  internet	  

	  
1. Takenpakket	  en	  organisatie	  Dorpsraad	  

Vanuit	  de	  gemeente	  Grave	  ontvangt	  de	  Stichting	  Dorpsraad	  Gassel	  jaarlijks	  een	  (bescheiden)	  bijdrage	  
per	  jaar.	  Met	  deze	  subsidie	  dient	  de	  Dorpsraad	  activiteiten	  te	  ondernemen	  danwel	  te	  sponsoren	  om	  
de	  actiepunten	  uit	  	  het	  IDOP	  (Integraal	  Dorps	  Ontwikkelings	  Plan)	  te	  realiseren.	  Voor	  deze	  IDOP-‐
actiepunten	  zijn	  werkgroepen	  in	  het	  leven	  geroepen	  die	  zijn	  verdeeld	  over	  de	  leden	  Jan	  Sol,	  Henk	  
Spithout,	  Pia	  van	  Spijk,	  Ineke	  Hendriks,	  Jan	  van	  Laarhoven	  en	  Erwin	  Jonkman.	  
In	  het	  kader	  van	  een	  meer	  integraal	  beleid	  voor	  Gassel	  voert	  de	  Dorpsraad	  periodiek	  overleg	  met	  de	  
stichtingen	  die	  De	  Viersprong	  alsmede	  het	  Dorpsservicepunt	  exploiteren.	  De	  Deelnemersraad,	  die	  2x	  
per	  jaar	  bij	  elkaar	  komt	  en	  bestaat	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  sportverenigingen,	  
buurtverenigingen,	  Viersprong,	  Dorpsservicepunt,	  politiek	  en	  andere	  maatschappelijke	  groeperingen	  
uit	  Gassel,	  zorgt	  voor	  input	  vanuit	  de	  Gasselse	  gemeenschap.	  De	  eerstvolgende	  bijeenkomst	  van	  de	  
Deelnemersraad	  staat	  gepland	  voor	  04	  juni	  2014.	  Tevens	  is	  er	  periodiek	  ambtelijk	  overleg	  met	  de	  
gemeente	  Grave.	  Om	  te	  leren	  en	  te	  delen	  van	  andere	  Dorpsraden	  is	  de	  Dorpsraad	  Gassel	  actief	  lid	  
van	  de	  Vereniging	  Kleine	  Kernen	  Noord	  Brabant.	  Het	  bestuur	  van	  de	  Dorpsraad	  komt	  éénmaal	  per	  
maand	  bijeen.	  
	  

2. Dorpsschouw	  
Op	  11	  juni	  2014	  zal	  het	  College	  van	  B&W	  van	  Grave	  Gassel	  bezoeken	  voor	  de	  jaarlijkse	  Dorpsschouw.	  
Vanaf	  19.00	  uur	  zal	  een	  rondwandeling	  plaatsvinden	  door	  het	  dorp	  in	  het	  bijzijn	  van	  het	  college,	  
startpunt	  bij	  de	  Viersprong.	  Aansluitend	  bestaat	  er	  gelegenheid	  om	  het	  college	  vragen	  te	  stellen	  
omtrent	  het	  beleid	  voor	  de	  komende	  4	  jaar	  ten	  aanzien	  van	  de	  ontwikkelingen	  in	  Gassel.	  De	  
Dorpsraad	  ziet	  graag	  een	  grote	  opkomst	  van	  bewoners	  uit	  het	  dorp	  voor	  deze	  interessante	  avond.	  
	  

3. Werkzaamheden	  en	  heropening	  Julianaplein	  
Het	  zal	  niemand	  ontgaan	  zijn;	  sinds	  enkele	  weken	  wordt	  eindelijk	  werk	  gemaakt	  van	  de	  herinrichting	  
van	  het	  Julianaplein.	  Er	  zijn	  door	  diverse	  belangengroepen	  wensen	  doorgegeven	  en	  de	  Dorpsraad	  is	  
van	  mening	  dat	  uiteindelijk	  een	  ontwerp	  tot	  stand	  is	  gekomen	  dat	  past	  binnen	  het	  beschikbare	  
budget	  en	  dat	  recht	  doet	  aan	  de	  wensen	  van	  de	  Gasselse	  bevolking.	  Bedoeling	  is	  dat	  eind	  mei	  2014	  
de	  werkzaamheden	  zijn	  afgerond.	  Tijdens	  de	  Dorpsschouw	  (11-‐06-‐2014)	  zal	  het	  plein	  feestelijk	  
heropend	  worden;	  een	  bijeenkomst	  waarvoor	  we	  graag	  een	  ieder	  bij	  deze	  uitnodigen!	  
	  
	  
	   	   	   	   	   ZOZ	  



4. Kermis	  29-‐30-‐31	  augustus	  2014	  
De	  kermisexploitant	  die	  in	  het	  verleden	  de	  kermis	  in	  Gassel	  heeft	  gedraaid	  heeft	  zich	  afgemeld.	  Wat	  
er	  in	  ieder	  geval	  wel	  komt	  is	  een	  tent/luifel	  met	  terras	  en	  muziek	  bij	  de	  Viersprong,	  helaas	  zijn	  wij	  er	  
niet	  in	  geslaagd	  exploitanten	  te	  interesseren	  om	  kermis	  attracties	  te	  plaatsen.	  Gelukkig	  heeft	  de	  
Carnavalsvereniging	  aangegeven	  dat	  zij	  de	  organisatie	  van	  het	  evenement	  “Ezelen”	  	  op	  zondag	  op	  
zich	  zal	  nemen.	  Wat	  nog	  niet	  is	  ingevuld	  is	  een	  evenement	  voor	  de	  jeugd.	  Wij	  doen	  een	  beroep	  op	  
nog	  een	  paar	  mensen	  die	  eenmaal	  per	  jaar	  willen	  helpen	  bij	  het	  organiseren	  van	  dit	  evenement.	  
Aanmelden	  s.v.p.	  bij	  het	  secretariaat	  van	  de	  Dorpsraad.	  	  	  
	  

5. Dorpsvisie	  Gassel	  
Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  IDOP	  vormt	  het	  samenstellen	  van	  een	  Dorpsvisie.	  In	  deze	  visie	  
wordt	  onder	  andere	  de	  toekomstige	  ontwikkeling	  van	  het	  dorp	  verwoord.	  De	  Dorpsraad	  heeft	  
inmiddels	  een	  2-‐tal	  partijen	  benaderd	  die	  hiermee	  ervaring	  hebben	  opgedaan	  in	  andere	  kleine	  
kernen;	  Peter	  Abels	  van	  Bureau	  SRO	  te	  Arnhem	  en	  Chris	  School.	  Er	  is	  inmiddels	  een	  Plan	  van	  Aanpak	  
opgesteld	  dat	  binnenkort	  wordt	  besproken	  met	  de	  gemeente	  Grave.	  
Eén	  van	  de	  punten	  die	  hierbij	  aan	  de	  orde	  zal	  komen	  betreffen	  de	  mogelijke	  bouwlocaties	  in	  het	  dorp	  
voor	  de	  komende	  10-‐15	  jaar.	  Met	  deze	  2	  partijen	  hoopt	  de	  Dorpsraad	  tot	  een	  inventarisatie	  van	  de	  
beschikbare	  locaties	  te	  komen.	  Tevens	  zal	  er	  een	  behoeftepeiling	  worden	  uitgezet	  onder	  de	  
bewoners,	  zodat	  we	  de	  gemeente	  kunnen	  informeren	  over	  de	  toekomstige	  behoefte	  aan	  	  woningen	  
in	  de	  komende	  jaren.	  Een	  veel	  geziene	  ontwikkeling	  in	  kleine	  kernen	  is	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  projecten	  
die	  middels	  CPO	  (Collectief	  Particulier	  Opdrachtgeverschap)	  worden	  opgezet	  en	  zo	  tot	  het	  gewenste	  
resultaat	  leiden;	  woningen	  die	  door	  het	  dorp	  worden	  gewenst	  worden	  gerealiseerd.	  Tevens	  kan	  er	  
sprake	  zijn	  van	  een	  meervoudige	  invulling	  van	  een	  locatie,	  waarbij	  kan	  worden	  gedacht	  aan	  
zorgvoorzieningen,	  starterswoningen	  danwel	  seniorenwoningen.	  De	  Dorpsraad	  hoopt	  u	  allen	  dan	  
ook	  spoedig	  te	  kunnen	  uitnodigen	  voor	  een	  informatie-‐avond,	  waarin	  dit	  onderwerp	  verder	  zal	  
worden	  toegelicht	  en	  waarbij	  bewoners	  vragen	  kunnen	  stellen	  en	  ideeën	  kunnen	  aandragen.	  
	  

6. Breedband	  internet	  
Het	  op	  peil	  houden	  van	  voorzieningen	  in	  het	  dorp	  omvat	  tevens	  de	  aanwezigheid	  van	  voldoende	  snel	  
(breedband-‐)	  internet.	  Het	  huidige	  netwerk	  zal	  nog	  maar	  een	  beperkt	  aantal	  jaren	  een	  voldoende	  
capaciteit	  kunnen	  leveren	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  groeiende	  vraag.	  De	  Dorpsraad	  is	  gevraagd	  actief	  
een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  een	  nieuw	  initiatief	  vanuit	  5	  gemeenten	  middels	  het	  Land	  van	  Cuijk	  Net	  
(zie	  www.lvcnet.nl)	  .	  Inmiddels	  is	  de	  1e	  fase	  ingezet;	  het	  peilen	  van	  de	  behoefte	  onder	  bewoners.	  Een	  
ieder	  is	  inmiddels	  gevraagd	  een	  enquête	  in	  te	  vullen.	  In	  september	  2014	  wordt	  duidelijk	  of	  
voldoende	  draagvlak	  aanwezig	  is	  om	  breedbandinternet	  mogelijk	  te	  maken	  in	  Gassel.	  Vervolgens	  zijn	  
er	  vrijwilligers	  nodig	  die	  het	  projekt	  verder	  willen	  brengen;	  bij	  deze	  dus	  een	  oproep	  aan	  
belangstellenden	  zich	  hiervoor	  aan	  te	  melden.	  
	  
Om	  de	  kosten	  te	  beperken	  sturen	  we	  deze	  nieuwsbrief	  normaal	  gesproken	  per	  mail.	  We	  hebben	  
gemerkt	  dat	  nog	  veel	  inwoners	  van	  Gassel	  niet	  hun	  mailadres	  aan	  ons	  hebben	  doorgegeven,	  zodat	  
we	  hebben	  besloten	  om	  eenmalig	  de	  nieuwsbrief	  op	  papier	  te	  verspreiden.	  Er	  zijn	  meerdere	  
mailadressen	  per	  gezin	  mogelijk!	  Wilt	  u	  dus	  in	  de	  toekomst	  ook	  op	  de	  hoogte	  worden	  gehouden	  van	  
de	  laatste	  ontwikkelingen	  in	  het	  dorp	  dan	  verzoeken	  we	  u	  vriendelijk	  om	  uw	  mailadres	  door	  te	  geven	  
via	   	   	   dorpsraadgassel@hotmail.com	  
	  
Ook	  vragen,	  opmerkingen	  en	  suggesties	  zijn	  van	  harte	  welkom	  op	  dit	  mailadres!	  
	  
KALENDER	  
04-‐06-‐2014	   19.30	   Vergadering	  Deelnemersraad	  
11-‐06-‐2014	   19.00	  	   Dorpsschouw	  met	  College	  van	  B&W	  	  

19:30	  	   Feestelijke	  heropening	  Julianaplein.	  Met	  naderhand	  toelichting	  gemeentelijk	  
beleid	  van	  het	  college	  voor	  de	  komende	  4	  jaar	  in	  de	  Viersprong;	  	  


