
 
  

Notulen   

Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging Stevensbeek,  

28 mei 2019, 

aanvang 19.30 in ‘t Stekske 

   

 

1) Welkom, opening door voorzitter Theo van Oorschot (TvO) en 

vaststelling agenda  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2) Vaststellen notulen ALV 11 december 2018 

 

De notulen worden vastgesteld.  

Opmerking: de notulen zoals deze op de website van de vereniging staan 

worden als concept-notulen weergegeven. Dit dient nog aangepast te 

worden naar de definitieve versie (inhoudelijk geen aanpassingen). 

 

3) Mededelingen bestuur 

 

Het ledenaantal van de vereniging is inmiddels de 300 gepasseerd. 

 

TvO geeft een beschrijving van een door de vereniging georganiseerde 

bijeenkomst voor nieuwe inwoners van Stevensbeek. De avond is zeer 

goed bezocht en gewaardeerd. De intentie is om ook de komende jaren 

elk jaar deze bijeenkomst te organiseren. Enkele nieuwe inwoners hebben 

zich aangemeld voor actieve deelname aan bestaande werkgroepen. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een kennismakings-/informatiebrochure 

voor nieuwe inwoners. 

 

De gemeente heeft de mogelijke verontreiniging van onder andere het 

motorcrossterrein laten onderzoeken. De uitkomsten van de onderzoeken 

blijven binnen de daaraan gestelde normen. Het terrein achter de blokhut 

is inmiddels schoongemaakt. Daar lag slootveegsel, wat daar niet had 

mogen liggen. Een soortgelijke situatie doet zich ook voor bij het 

Patersveld. Ook daar ligt slootveegsel en daarnaast zitten er nog oude 



fundamenten in de grond, welke verwijderd of herbestemd moeten 

worden. 

 

4) Mededelingen vanuit de werkgroepen  jeugd, zorg en nieuwe 

inwoners 

 

Henk Pouwels licht enkele activiteiten van de werkgroep Jeugd, Zorg en 

Nieuwe Inwoners toe. 

 

Danielle Adams en Henk Pouwels hebben vanuit de werkgroep Jeugd de 

Dorpsraad een bijeenkomst voor Stevensbeekse jeugd georganiseerd. De 

jongeren in de leeftijd van 15-30 jaar hebben op verschillende manieren 

de onderwerpen kunnen aandragen, welke voor hun van belang zijn. Een 

uitwerking en voortzetting van deze avond volgt. De opkomst was erg 

goed te noemen. Belangrijke uitkomsten zijn bijvoorbeeld: 

- 90% van de aanwezigen geeft aan in Stevensbeek te willen blijven 

wonen,  

- 50% van de aanwezigen wil een actieve rol vervullen binnen een op 

te richten jeugdpanel,  

- een verzamel/ontmoetingsplek in het dorp wordt gemist,  

- voldoende (starters)woningen en  

- een gebrek aan voorzieningen bij de Radioplassen. 

 

De werkgroep Zorg heeft bij de gemeente een subsidie (werkzame 

groepen) aangevraagd. Het aantal ouderen dat gebruik maakt van de 

door de werkgroep georganiseerde activiteiten en inloopmiddagen is 

groeiende. Gert Jan Jacobs stopt als voorzitter van de werkgroep en een 

nieuwe voorzitter wordt gekozen. 

 

De activiteiten van de nieuwe werkgroep Nieuwe inwoners is opgenomen 

onder de mededelingen bestuur. 

 

5) Jaarrekening 2018 

 

De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) 2018 wordt 

gepresenteerd. Deze is in samenwerking met Marieke Bens gemaakt. Er is 

voor iedere bankrekening (gekoppeld aan een werkgroep) een aparte 

winst- en verliesrekening gemaakt en vervolgens een geconsolideerde 

jaarrekening van de vereniging. TvO geeft een toelichting op de cijfers en 

resultaten. De geconsolideerde balans en verlies- en winstrekening zullen 

op de website van de vereniging gepubliceerd worden.  

 

Op basis van het hierna bedoelde verslag van de kascommissie heeft de 

ALV unaniem goedkeuring verleend aan de jaarrekening. 

 

6) Verslag kascommissie 



 

De kascommissie (Marcel vd Hagen, Bas Knapen en Willy van Kampen) 

heeft de jaarrekening beoordeeld en deze akkoord bevonden. De 

aanbevelingen van de commissie ten aanzien van de jaarrekening 2017 

zijn uit-/doorgevoerd. Vragen zijn beantwoord. De kascommissie adviseert 

aan de leden om de jaarrekening 2018 goed te keuren en aan het bestuur 

décharge te verlenen.  

 

Bonnetjes zijn vaak na verloop van jaren niet meer leesbaar. De 

kascommissie acht het daarom verstandiger – en doet de aanbeveling – 

om hiervan voortaan een hardcopy te maken. 

 

7) Déchargeverlening van bestuur 

 

Op basis van het hiervoor bedoelde verslag van de kascommissie heeft de 

ALV unaniem décharge verleend aan het bestuur voor het in 2018 

gevoerde bestuur. 

 

8) Update speerpunten 

 

Stevenshof/Lindebeek: De overeenkomst tussen Reuvers Bouw en de 

gemeente wordt op donderdag 6 juni 2019 getekend. De 

dorpsraad/vereniging is hierin geen partij, maar ontvangt desondanks een 

kopie van de overeenkomst (ter controle van het borgen van 

herbestemming van het monumentale pand). In de eerste week van juni 

vindt er een toets plaats of de herkenbaarheid/uitstraling van het 

monumentale pand door de noodzakelijke wijzigingen voldoende in stand 

blijft. De bestemmingsplanprocedure ligt op schema. Een vervolggesprek 

met de aanwonenden heeft nog niet plaatsgevonden 

(ontsluitingsvraagstuk). Reuvers Bouw heeft aangegeven dit eerst te 

willen doen voordat de bestemmingplanwijziging ter inzage wordt gelegd. 

Bij geen bezwaar kan voor eind 2019 de schop in de grond. 

 

Bovansterrein: Het terrein wordt de laatste maanden steeds weer (verder) 

ontsierd door leuzen op de woning. Gemeente, dorpsraad, politie en 

eigenaar zijn hierover in gesprek. 

 

Vitale Kernen: Er zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven ingediend en 

gehonoreerd. Momenteel droogt het een beetje op, dus nogmaals de 

oproep om ideeën in te dienen. 

 

Radioplassen: De waterkwaliteit van de Radioplassen is niet altijd even 

goed geweest. Het Waterschap heeft de kwaliteit onderzocht en 

geconstateerd dat er sprake was/is van een blauwalg. Het Waterschap 

heeft gaat de bestrijding van de blauwalg op zich nemen.  



De paden rondom de Radioplassen laat steeds meer te wensen over. Een 

wandeling met een rollator is eigenlijk niet meer mogelijk. Het probleem is 

al op verschillende manieren aangekaart en de dorpsraad roept op om 

klachten hierover te blijven melden bij de gemeente. 

 

Patersveld/Dorpsommetjes: De aanleg en ontwikkeling van nieuwe 

dorpsommetjes is momenteel tijdelijk door werkgroep Stevensgroen 

geparkeerd wegens tijdgebrek. De herontwikkeling Patersveld heeft 

prioriteit. 

 

DOP: Er is een afvaardiging van 15 personen samengesteld om voor de 

gemeente input te verzorgen om tot een nieuw Dorpsontwikkelingsplan 

(DOP) te komen. Als basis zal het de vigerende dorpsvisie genomen 

worden. Het is niet de bedoeling om een uitgebreide rapportage te 

schrijven, maar vanuit een praktisch oogpunt ontwikkelingsmogelijkheden 

die de dynamiek/leefbaarheid van Stevensbeek versterken voorstellen. 

 

Zonnepark initiatief: De aanleg van een zonnepark aan de Lactariaweg 

stagneert wegens aansluitingsproblemen. Onbekend is of en wanneer de 

activiteiten hervat worden. 

 

Bevrijdingsfeest: In 2020 is de gemeente Sint Anthonis 75 jaar bevrijd. 

Hiertoe organiseren verschillende dorpen gezamenlijk activiteiten. De 

aftrap zal op 25-09-2019 in Sint Anthonis plaatsvinden. Het slotfeest is 

beoogd op 5 mei 2020 op het gemeentelijk evenemententerrein in 

Stevensbeek. Hiertoe is een werkgroep gevormd. Er wordt daarbij ook 

gedacht aan een festival. Jeugd heeft al aangegeven daaraan bij te willen 

dragen.     

 

Metameer/Korenaer: De gemeente heeft de dorpsraad een uitnodiging 

gestuurd om over een mogelijke herbestemming van Metameer 

Kloosterstraat en de Korenaer te praten. De Korenaer is met 

Metameer/gemeente in een vergevorderd stadium betreffende een 

verhuizing. 

 

9) Rondvraag 

 

Bert de Kleine wijst op de onbekendheid en ontoegankelijkheid voor 

ouderen voor eventuele steun en hulp. TvO biedt aan om in overleg met de 

werkgroep zorg en eventueel Sociom te bezien of en op welke wijze 

ondersteund kan worden. De leden van de dorpsraad zijn ter zake echter 

geen specialist. 

 

Henk Holierhoek spreekt namens de werkgroep Dier&Wij zijn dank richting 

Metameer uit voor de financiële bijdrage voor een vernielde bank.  

  



Gerrit Hendriks heeft de historie van de Radioplassen en de Radioweg in 

beeld gebracht. Deze is deels te zien in de vitrinekasten van ’t Stekske. 

 

10) Sluiting 

 

 

Onder dank aan iedereen die aanwezig is geweest en/of een bijdrage aan 

de ALV heeft geleverd wordt de vergadering gesloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


