
Notulen Dorpsraad vergadering van 7 november 2017 

 

Aanwezig: René Janssen, Joep Arts, Theo van den Elzen, Luc Arts, 

Jeroen van den Hoogen. 

Gemeente Cuijk Wethouder: Gerard Stoffels 

Afwezig: Henk Kiela, 

Aanwezigen volgens presentielijst. 

 

20.00 uur voorzitter heet allen welkom. 

Voorzitter stelt voor om eerst het budget sociale vernieuwing te 

behandelen en dan met de agenda te starten. 

 

Budget sociale vernieuwing. 

Er zijn 3 aanvragen voor het potje sociale vernieuwing 

binnengekomen bij de Dorpsraad. 

1)  6 goals voor de jeugd Hapse Boys voor de nieuwe spelvormen, een 

aanvraag voor €3000,-. 

2)  Carnavalsactiviteit Jeugd in Caboose voor de eerste klassen van 

het voortgezet onderwijs en groep 8, een aanvraag van €500,- 

3)  Buurtpreventie borden ter ondersteuning van de alarm-app groepen 

in Haps, aanvraag van €750,- 

Er is ook nog een tekort op budget van de opening van het Hapse bos. 

Hier is nog een bedrag van €595,- wat betaald moet worden. Er wordt 

nogmaals lovend gesproken over het vele vrijwilligerswerk en over 

het mooi uitziende park. 

Totaal is er te verdelen €3000,- minus €595,- blijft er €2405,- over 

voor de 3 projecten. 

Everdien Rademaker vraagt waar de aanvraag van de EHBO voor de 

nieuwe AED`s is. 

Luc geeft aan dat er geen officiële aanvraag met bedragen en 

motivatie bij de Dorpsraad is binnengekomen. Er kan voor het jaar 

2018 een nieuwe officiële aanvraag gedaan worden. 

De buurten hebben kunnen stemmen en bedragen kunnen toekennen 

aan de aanvragen. 

René legt de uitslag uit. 

Hapse Boys krijgt €1155,- . Caboose , jeugdcarnavalsactiviteit €500,- 

Buurtpreventieborden €750,- 

 



Speelplekken. 

Joep Arts doet verslag van het afgelopen jaar betreft de speelplekken 

in Haps. Gerealiseerd in Haps is park de Wild ( Hapse Bos) met een 

aantal nieuwe speelattributen. Op de Schans zal een Dennenboom 

worden geplant die door de buurt met de feestdagen van verlichting 

zal worden voorzien. 

De skate-ram op het oude spoor zal verdwijnen. Deze is aan groot 

onderhoud toe en er wordt weinig gebruik van gemaakt om te skaten. 

Voor het onderhoud van de openbare ruimtes zijn er 2 buurten die 

hiervan gebruik willen maken. Wethouder Stoffels vertelt dat er een 

lijst is met daarop de vergoedingen. De afspraken hierover wie wat 

doet kunnen de buurten maken met John de Valk van de gemeente 

Cuijk. De gemeente controleert regelmatig of het afgesproken 

onderhoud gedaan is. Er zal achteraf betaald worden aan de 

buurtschappen waarmee de afspraken zijn gemaakt. 

 

Kom plan. 

Voor de nieuwe inrichting van de Kerkstraat en omgeving zijn er al 

een 2 tal bijeenkomsten geweest met de klankbordgroep Kerkstraat en 

bureau Stad om Land. In deze groep zijn er mogelijkheden en wensen 

besproken waar we met deze nieuwe inrichting te maken krijgen. 

Bureau stad om land zet deze op een rij en gaat deze samen met de 

klankbordgroep bespreken in de geplande informatieavond op 

woensdag 6 december 2017. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. Er 

komt een uitnodiging in de Schakel. René legt nog uit hoe deze avond 

er uit gaat zien: iedereen kan daarin zijn inbreng kwijt. In juni 2018 

zal het plan klaar zijn. Wethouder Stoffels laat weten dat het plan in 

de kadernota van 2018 meegenomen gaat worden. In 2019 zal er 

gestart worden met de uitvoering. Of het plan in een keer uitgevoerd 

gaat worden zal liggen aan de politiek. Die zal daar een keuze in 

moeten maken. 

 

CEC. 

Het eerste project van het CEC is succesvol verlopen en een 17 tal 

deelnemers hebben panelen liggen op de gemeentewerf. Er is een 

tweede dak gevonden om  coöperatief zonnepalen te plaatsen in Cuijk. 

Momenteel kan men nog inschrijven om hieraan deel te nemen. 



Er zijn momenteel nog andere locaties, waaronder de Cuijkse 

Cantelen waar misschien panelen op geplaatst kunnen worden. Cuijk 

zal zich in de komende jaren meer duurzaam gaan profileren. In de 

toekomst zal de gemeente Cuijk steeds meer het gasloos en duurzaam 

bouwen verplicht gaan stellen in de nieuw te realiseren projecten. 

 

Glasvezel aanleg. 

De plannen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het Land van 

Cuijk is voor 98% een feit. Alles staat in de startblokken om overal, 

ook het buitengebied glasvezel aan te leggen zonder een vorm van 

bijbetaling. De aanleg zal al in 2018 starten. 

 

Randweg. 

Zoals iedereen kan zien vordert de aanleg van de randweg om Haps 

gestaag. Waarschijnlijk zullen de eerste auto`s eind december gebruik 

kunnen maken van de nieuwe randweg. Een vergunning voor de 

aanleg van een carpoolplaats in de buurt van de A73  is afgewezen 

door de provincie. De gemeente Cuijk gaat deze aanvraag opnieuw 

inbrengen bij de provincie. Op dit moment worden de plannen 

gemaakt om de kruising Oeffeltseweg, Kerkstraat, Cuijkseweg en 

Kalkhofseweg te maken. De wens ligt hier om een rotonde te maken. 

 

RBL 

Vanuit het RBL is er te melden dat de belangstelling voor 

industriegrond op deze plek stijgt. Van Elst uit St` Agatha komt naar 

Haps naast Kremers metaal te zitten. 

 

Kermis Haps. 

Jeroen van den Hoogen vertelt dat de nieuwe exploitant de kermis 

naar wens heeft ingevuld. De bezoekers van de kermis waren 

tevreden. 

 

Hondenbeleid. 

Het hondenbeleid wat in 2015 is besproken heeft na vele beloftes nog 

geen vervolg gehad. Wethouder Stoffels vertelt dat we in januari 2018 

een voorstel kunnen verwachten richting de gemeenteraad. 

 

Sfeerverlichting Haps. 



Momenteel kunnen we geen sfeerverlichting ophangen omdat we geen 

financiële middelen hebben om dit te doen. De Dorpsraad heeft geen 

budget om dit soort dingen te doen. Joep en Theo doen dit al jaren met 

behulp van de brandweer. Door veiligheidsregels mag de brandweer 

dit soort activiteiten niet meer doen. Een gecertificeerd bedrijf dit 

laten doen kost geld. In andere dorpen is vaak een 

ondernemersvereniging die dit financiert. We hopen op een sponsor. 

 

Gemeente raadsverkiezingen 2018. 

De Dorpsraad heeft een aantal punten naar de diverse fracties gestuurd 

om te kijken welke partijen Haps een warm hart toedragen. Vragen 

over wanneer welke financiële middelen een partij wil vrij maken 

voor de kominrichting? Waarom kunnen de  grondprijzen voor 

woningbouw in Haps niet lager om woningbouw, leefbaarheid te 

stimuleren? Welk beleid volgt de partij over subsidies voor 

verenigingen, sporten, zaalsporten zodat deze ongeveer dezelfde 

kosten hebben om aan een lid in de contributie door te moeten 

rekenen. 

De Dorpsraad wil kijken om een verkiezingsavond te houden. We 

krijgen wel uitnodigingen van partijen om bij hun op bezoek te 

komen. In verband met tijd zijn we niet van plan dit te gaan doen. 

 

Burgerbegroting Cuijk. 

Wethouder Stoffels legt uit dat de gemeente Cuijk mensen zoekt die 

niet politiek gezind zijn en mee willen praten om hoe het gemeentelijk 

geld goed besteed zou moeten worden. Dit is de werkgroep 

burgerbegroting. Mensen die mee zouden willen praten kunnen zich 

melden. Er wordt een idee geopperd om een extra vergadering 

hierover te beleggen. De dorpsraad gaat bekijken wat hiermee te doen. 

 

Rondvraag 

Beppie Bögels merkt op last te hebben van de verlichting van de 

boerderij van Nabuurs transport als je vanaf Oeffelt over fietspad 

richting Haps fietst. Gerard neemt het mee. 

 

Hr. Tijn Verbeten vraagt naar het parkeerprobleem bij de sporthal. Dit 

wordt meegenomen in de plannen van de herinrichting van de 

Kerkstraat. 



 

Volgende Vergadering. 

De volgende vergadering is gepland op dinsdag 10 april om 20.00uur 

in het Hops Kwartierke. 

 

René bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit om 21.30 uur de 

vergadering. 

 

 

  



Beste dorpsgenoten, 

De dorpsraad wenst u allen fijne feestdagen en dankt eenieder die 

bijgedragen heeft aan de leefbaarheid van ons dorp. Speciaal de vele 

mensen die de Dorpsraad-avonden bezocht hebben. Inmiddels is de 

randweg geopend wat volgend jaar wat rust in ons dorp brengt en we 

verder kunnen met de herinrichting van de dorpskern. U kunt nog 

reageren op de website 

https://haps.onzegebiedsvisie.nl (https://haps.onzegebiedsvisie.nl/) 

 

In het verslag van de Dorpsraadavond van 7 november dat we dit jaar 

geen feestverlichting hebben door de te hoge kosten voor het 

ophangen hiervan. We hebben hier nog geen oplossing voor 

gevonden. Zeer verheugd waren we dan ook toen Stichting 

Gemeenschapswerk Haps eenmalig deze kosten op zich wilde nemen. 

Daarom hangt toch weer onze mooie feestverlichting te branden. 

Hartstikke bedankt!! 

 

Wij hopen u allen te begroeten in het nieuwe jaar en de eerste 

mogelijkheid hiervoor is op 1 januari om 12.00 uur bij café de 

Posthoorn waar u ook Burgemeester en Wethouders een 

nieuwjaarsgroet kunt brengen. 

 

https://haps.onzegebiedsvisie.nl/
https://haps.onzegebiedsvisie.nl/

