
 
 

 

 
  

Notulen    

Vereniging Stevensbeek  

Algemene ledenvergadering (ALV) d.d. 17 december 2019  

Aanvang 19.30 in ‘t Stekske 

   

Conform de volgorde van de oproepingen in de Bles en op Facebook: 

 

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

vaststelling agenda  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

2) Vaststellen notulen ALV 28 mei 2019 

 

De notulen worden vastgesteld. Vanuit de vergadering zijn er geen op-of 

aanmerkingen. 

 

 

3) Mededelingen bestuur 

 

Eind januari 2020 wordt er een 2e bijeenkomst voor de nieuwe inwoners 

van Stevensbeek georganiseerd. 

 

 

4) Mededelingen vanuit de werkgroepen, , en 

 

75 jaar vrijheid 

Chantal Gommans (CG) licht een tipje van de sluier voor wat betreft de 

activiteiten die in het kader van 75 jaar vrijheid in 2020 gaan 

plaatsvinden. De aftrap is hiertoe is inmiddels door Samen Stevensbeek 

gedaan met een mooi en goed bezocht event in de kapel van de 

voormalige Metameervestiging aan de Kloosterstraat. Op 5 mei 2020 zal 

er door ‘ons dorp’ een afsluitend festival op het Evenemententerrein in 

Stevensbeek worden georganiseerd. Dit is een groot evenement, dat ook 

voor de andere kernen als afsluiting geldt. Als iemand iets kan/wil doen in 

dit verband, kan hij/zij zich graag aanmelden bij CM. 



 
 

 

 

Jeugd(panel) 

Henk Pouwels (HP) geeft een toelichting over de activiteiten welke de 

Stevensbeekse jeugd graag zou willen gaan beleven. Extra activiteiten in 

de kantine van SVS of ’t Stekske en een fatsoenlijk strandje aanleggen 

met sanitaire voorzieningen bij de Radioplassen zijn enkele voorbeelden. 

De werkgroep gaat hiermee aan de slag. 

 

Stevensgroen 

Namens de werkgroep Stevensgroen verzorgt Claudia van Oorschot (CvO) 

de presentatie over de plannen voor het nieuw in te richten Patersveld. 

Een beweegtuin, een voedseltuin, wandelpaden, etc. worden uitvoerig 

uiteengezet aan de hand van een presentatie. De inhoud van de plannen 

kan rekenen op de steun van alle aanwezigen in de zaal. 

 

Zorg 

De werkgroep zorg heeft subsidie toegekend gekregen voor de nieuwe 

activiteit ‘Koken met en voor ouderen’. 

 

 

5) Herbenoeming bestuur 

 

Doordat we drie jaren geleden als een voltallig nieuw bestuur in één keer 

zijn aangetreden is, volgens de statuten van onze vereniging, op één 

bestuurslid na (CG) het gehele bestuur aftredend en herkiesbaar. Naar de 

toekomst toe is dit geen solide situatie. Voorgesteld wordt daarom om een 

fasering aan te brengen. TvO, HP, Matt v.d. Oever (MvdO), Jos v.d. Berg 

(JvdB), Jos Pluk (JP) en Juan Jakobs (JJ) zijn aftredend en worden – 

omdat er geen andere leden zich hebben aangemeld voor een 

bestuursfunctie – allen door de vergadering herbenoemd:  

TvO en JJ voor een periode van 3 jaren,   

MvdO en JP voor 2 jaren en  

HP en JvdB voor 1 jaar. 

 

 

6) Benoeming commissie jaarrekening 2019 

 

Bas Knapen (BK) en Marcel van de Hagen (MvdH) hebben afgelopen jaar 

in deze commissie zitting genomen en stellen zich opnieuw kandidaat 

hiervoor. Willy van Kampen heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 

Desgevraagd meldt Wendy Frehe (WF) zich aan als vrijwilligster voor deze 

commissie. De vergadering benoemt BK, MvdH en WF als commissie 

jaarrekening 2019.  

 

  



 
 

 

7)  Update speerpunten 

 

Stevenshof/Lindebeek 

Het bestemmingsplan Lindebeek is recent ter visie gelegd. Vanuit het dorp 

is hiertegen één zienswijze ingediend. Met deze betrokkene is gesproken. 

Het bestemmingsplan is inmiddels door de raad vastgesteld.  

De planning van de ontwikkelaar Reuvers Bouw is dat in kwartaal 1 2020 

belangstellenden zich kunnen inschrijven voor woningen en dat in 

kwartaal 2 2020 de toewijzing van de woningen aan de geïnteresseerden 

kan plaatsvinden. In kwartaal 3 van 2020 zou gestart kunnen worden met 

de bouw van fase 1 plan Lindebeek. Als dorp zijn we gelukkig met de 

bouwplannen.  

 

Bovans terrein 

De gemeente zal op verzoek met de eigenaar (en dorpsraad) een gesprek 

organiseren om de ontwikkeling op deze locatie vlot te trekken. De 

dorpsraad is van mening dat er iets moet gebeuren met/op de locatie 

Bovans;  het is niet wenselijk dat deze locatie veel langer de desolate 

toestand behoudt. Een verfraaiing van de entree van ons dorp aan de 

Overloonse kant is zeer wenselijk. 

 

Vitale Kernen 

Het project Vitale Kernen is inmiddels bijna ten einde. Het budget is 

nagenoeg op en de laatste projecten worden beoordeeld. Vanuit 

Stevensbeek zijn diverse grotere en kleinere projecten vanuit dit project 

gesubsidieerd. 

 

DOP 

JJ geeft een toelichting over het ontstaan en de redenen van 

DorpsOntwikkelingsPlannen (DOP). Op 21 januari 2020 zal hiertoe een 

informatieavond georganiseerd worden. Belangstellenden worden 

uitgenodigd hun mening te komen geven. Vanuit de gemeente wordt een 

behoorlijk bedrag beschikbaar gesteld aan de kernen in het kader van de 

DOP’s om mooie dingen te verwezenlijken. Wij als dorp willen daar zoveel 

mogelijk gebruik van proberen te maken. 

 

 

8) Rondvraag 

 

Vanuit de vergadering komen er 2 vragen over de verlichting in het dorp 

resp. blauwalg Radioplassen. Deze vragen zijn afdoende beantwoord. 

 

 

9) Sluiting 

 



 
 

 

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

de ALV heeft geleverd wordt de vergadering gesloten 

 

 

 

 


