
Juli ’19: Uitnodiging Sociaal Domein: 19 nov. ‘19  7 jan. ‘20
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Presentatievragen aan dorpsraden:

- hoe is de onderlinge wisselwerking met gemeente?

- hoe vult de dorpsraad als vertegenwoordiger van een kern (Mariahout) haar rol 

in?

- hoe betrekt de gemeente de dorpsraden bij het ontwikkelen van gemeentelijk 

beleid? 

Toevoeging ZOD: Hoe betrekken de dorpsraden de gemeente bij het ontwikkelen 

van dorpsraden-beleid?

- hoe betrekt de dorpsraad haar inwoners bij de onderwerpen en omgekeerd?
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Opzet presentatie

1 Organisatie ver. Zorg om het Dorp + dorpsraad Mariahout

2 Co-creatie en Communicatie  

3 Visie … vertalen naar praktijk 

4 Lopende zaken

5 Behandeling van één thema (fietspaden) om zicht te 

krijgen op de diverse processen die wel/niet goed lopen
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Bestuur Zorg om het Dorp/Dorpsraad

V.l.n.r. BOVEN
Henk Hulsen secretaris/vicevoorzitter
Jouk Lukassen
Anton van Strien
Harold de Louw

V.l.n.r. BENEDEN
Anoeska Bardoel-Vialle, penningmeester
Maria Eeuwes- van Eijndhoven
Ria Lindeman-Emmen, voorzitter



Vereniging Zorg om het Dorp Mariahout (ZOD) sinds 2003

Dorpsraad Mariahout sinds 2010

Afgeronde grote projecten

Lopende thema’s Mariahout

Thema’s ZOD
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Ad 1 Organisatie
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Oktober 2015:  Thema-avond Duurzaamheid
Praktijkvoorbeelden People, Planet en Profit
ZOD: Deze altijd aan elkaar verbinden, evenwicht
Zichtbaar in: 
-Aanvraag subsidie openbaar Processiepark
-Conceptaanvragen extensieve recreatie

Ad 2 Co-creatie en Communicatie 
Gemeente Laarbeek gaat invulling geven aan het 
‘geregisseerd verantwoordelijkheidsmodel’ …
Het werken in co-creatie met burgers, instellingen, 
bedrijfsleven en andere overheden. ..

Co-creatie: Allerlei mensen en groepen uit 
verschillende achtergronden lossen samen een 
vraagstuk op …

Om te komen tot co-creatie moeten ambtenaren en 
publieke professionals zelf ook deel gaan uitmaken 
van de verschillende netwerken.

Ook Structuurvisie Laarbeek 2010-2020 Groei in balans
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College van B&W 1 + 4

Dorpsraad Mariahout <–> grote diversiteit aan info
nieuwsbrieven/openbare jaarvergaderingen/werkgroepen 40+

Gemeente
-Alg.+Soc. domein
-Duurzaamheid en 
groen
-Ruimtelijkdomein 
-Handhaving
-Verkeer

5 politieke partijen
5 ‘meningen’
3 domeinen

PP oppositie 

? 
Co-creatie

Politiek 
neutraal

Met wie?
Hoe afdeling 
overschrijdend?
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Ad 3 Visie … vertalen naar praktijk

Gemeente Laarbeek gaat invulling 
geven aan het ‘geregisseerd 
verantwoordelijkheidsmodel’
Het werken in co-creatie met
burgers, instellingen, bedrijfsleven en 
andere overheden.

‘Zaken niet dichtregelen met beleidsnota’s maar gebruik 
maken van de energie en kennis in de samenleving en hierbij 
een faciliterende, ondersteunende en verbindende houding 
aannemen. 
We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en –
waar nodig en gewenst – ondersteunen en faciliteren we deze. 
We gaan uit van het principe van een ‘inclusieve democratie’: 
iedereen telt mee’. 



2020 Sleutelwoorden Zorg om het Dorp 

1 Communicatie; B&W, inwoners, gemeente, raad/commissies

2 Breed samenwerken / Bottom up / Cocreatie

3 Visie … vertalen naar de praktijk: 
-Inclusieve maatschappij / laagdrempelige ontmoeting 
-preventief: gezondheid, bewegen  extensieve recreatie
-mantelzorg praktisch inrichten voor 4 generaties
-wonen + zorg voor elkaar / sociaal netwerk bevorderen

-buitengebied, met respect voor natuur, laagdrempelig organiseren
-People, Planet en Profit in samenhang/evenwicht met elkaar



Ad 4 Lopende zaken

Praktijkvoorbeelden/situaties die gaande zijn

* 4.1 Wonen en bouwen
* 4.2 Voortgang conceptaanvragen
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* 4.1 Wonen / Bouwen

D’n Hoge Suute

Passen de gebouwde 
huizen bij de woonvisie 
van Zorg om het Dorp?

Optie: Kamer beneden
Echter: Niet gerealiseerd



* 4.1 Wonen / bouwen: gemeente bouwt volgens landelijke vraag.

2016 : ZOD-Woon enquête, 155 reacties, ZOD-Woonvisie
Huisaanpassing levensloopbestendig + Zelfbouwkavels + Starterswoningen 2x3

Vraag naar:
-betaalbare (sociale) koopwoningen voor senioren, starters en medioren
-met minimaal 1 slaapkamer beneden en minimaal 2 slaapkamers
-bij voorkeur voor bestemd voor inwoners Mariahout / Laarbeek
2020: Niet gerealiseerd 

Geen vraag naar: 
2 x 8 huurwoningen. 2019 toch gerealiseerd
Niet bewoond door mensen uit Mariahout. Geen slaapkamer beneden! 

Landelijke norm past niet bij Mariahout 
, 11
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2013 Raadsvisitatie
Van samen willen buurten naar … achter elkaar lopen

2019 Bredere vlakke zandpaden, bekostigd dankzij … 
de ontvangen stemmen van inwoners bij de 

Raboclubkascampagne

* 4.2 Voortgang conceptaanvragen

De kleine kern Mariahout is voor haar laagdrempelige recreatie vaak aangewezen op het 
buitengebied. Het moet daarom voor iedereen bereikbaar en toegankelijk kunnen zijn. 
Hoe gaan we hier meer om?



Aanvraag Toegankelijk Vennenpad ‘17
-te smalle paden
-soms te stijl en glad!

Doel ZOD: Inclusiviteit;
Natuur is toegankelijk voor iedereen
 Extensieve routegebonden
Recreatie! 

Natuur moet ook bereikbaar kunnen 
zijn! Zandpadenbeleid; Entente Florale

* 4.2 Voortgang conceptaanvragen



* 4.3 Welke invloed heeft raad op Financiën?
begroting/reservering/inhoudelijk?

-Kadernota 2019: Initiatieven dorpsraden - reserveren
-Gereserveerd voor natuur (Droogtegebied + eco. zone lopen), 
welke consequenties? Goede voorlichting!
-Leefbaarheidsfonds  veel initiatieven
-Nieuw subsidieprogramma sociaal domein 
Handwerkgroep Mariahout: ontzorgt + tegen eenzaamheid

* 4.4 Belastbaarheid vrijwilligers
verwachtingen van de gemeente
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* 4.5 Aandacht voor ‘Finishing touch’ bij projecten 
met co-creatie
* 4.6 Duurzaamheid
-Thema-avond Duurzaamheid 2015  omslagpunt
-People / Planet / Profit uitleg in praktijk  in evenwicht
-Samenhang in beleid i.p.v. aparte beleidsgebieden

-Rekening houden met
veranderende bedrijfsvoering 

en wensen voor buitengebied 
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*4.7 Park & Ride bij Bavariarotonde
richtingsbord naar Mariahout ontbreekt!

*4.8 Actualisatie beleid Recreatie en Toerisme
- Al een jaar geleden 
- Is de ambtenaar op de hoogte wat er te bieden is in de diverse kernen van 
Laarbeek? 
- Wordt er ook beleid opgenomen voor optimalisatie objecten/gebieden
Beleid voor toegankelijkheid en bereikbaarheid
Beleid voor inclusiviteit

Wist u dat …
Mogelijkheid: ‘(Beleids)medewerkers-visitatie’ van alle afdelingen.
Op de fiets, langs toeristische plekjes en knelpunten voor 
extensieve recreatie proberen op te lossen. Iedereen is welkom.
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* 4.9 Inclusiviteit als uitgangspunt bij het opstarten van alle beleidsplannen:
‘Hoe wordt er (voor alle mensen) rekening gehouden met: 
Toegankelijkheid / Bereikbaarheid / Kans op deelname aan … voor iedereen

Ad 5.1 Fietspad Sonseweg; voortgang en voorlopige alternatieven?
Ad 5.2 Fietsroute D’n Erpse Pad, aanpak ZOD en gemeente. Reactie op afwijzingsbrief. 

Blauw tasje; Laarbeeks visitekaartje, zonder 
foto’s Mariahout

Wandeltocht voor 4 generaties op toegankelijk Torreven
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Ad 5.1 Conceptaanvraag fietspad langs Sonseweg - 2018
Anton van Strien: Ingesproken in commissievergadering 2018
Kernbegrippen: Bereikbaarheid, Veiligheid, Woon-werkverkeer, Samenwerking gemeente 
Nuenen, Son en Breugel en Provincie, E-bike leasen via werkgever

Voortgang: Geen geld en geen medewerking vanuit Nuenen. Gemeente zegt dit onderwerp 
via provinciaal contact te stimuleren. Weth. Meulensteen zal actief blijven.

Tip: ED 2019-12-11:  ‘Half miljard voor veilige wegen’; welke poging gedaan door Laarbeek?
Afspraak:  Houdt dorpsraden regelmatig op de hoogte welke pogingen er gedaan worden 
door onze gemeente. Heeft de weth. hierop gereageerd???
Tip: Voorlopig alternatief: Mensen uit Mariahout, via Bosven, geoptimaliseerd zandpad 
Stekkermortel, Broek te leiden en dan Sonseweg oversteken en via geoptimaliseerd 
zandpad naar kanaal stukje terug en bij brug oversteken en daar fietspad vervolgen.
Tip: Recreatief alternatief: via ‘recht van overpad’ naar zandpaden van Nuenen. 
Vraag om co-creatie: samen nadenken over voorlopige tussenoplossing
Hoe kan de raad dit stimuleren????
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Achtergrond info
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Ad 5.2 Conceptaanvraag Fietsroute D’n Erpse Pad (afwijzing dec. 2019)

Historie
2015/2016 heemkundekring ‘t Hof van Liessent en gemeente Laarbeek; route + folder
Geen geld voor fietspad. Waarom niet gereserveerd voor de toekomst?
ZOD
-2018 diverse knelpunten doorgaande route voor zandpaden voor wandelaars/fietsers 
aangeleverd aan ambtenaar
-Advies ambtenaren: kies één fietsroute, historisch pad heeft misschien de meeste kans van 
slagen
-Keuze: fietsroute D’n Erps Pad
-Werkgroep Fietspaden adviseert bestuur ZOD te kiezen voor cultuurhistorische fietspad D’n 
Erpse Pad
-September 2018: ZOD-bestuur stuurt het naar B&W
-Oktober 2018: ZOD-bestuur stuurt het naar alle fractievoorzitters van de PP partijen en naar 
beleidsmedewerkers Brands, de Haan, Hornikx. Een jaar lang niets mee gedaan!
-November 2018: inspreken ZOD; alleen fietspad Sonseweg, Werkgroepleden fietsroute D’n 
Erpse pad zaten in buitenland
-December 2019 afkeuringsbrief
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Bord en folder D’n Erpse Pad
Heemkundekring i.s.m. gem. Laarbeek

Bij het zandpad ‘Torreven’ liep een fiets-
paadje, vroeger, achter de beuken langs. 
Ook langs het zandpad van het Mortelven
kon men vroeger fietsen en ‘De lange pad’ 
had ook een apart fietspad. Historisch!

Voorbeelden van neven-paden zoals die er 
vroeger lagen.
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Wandelroute en Fietsroute?? D’n Erpse Pad
Oorspronkelijk kaartje van de folder van de Heem + gemeente
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Achtergrond info Ad 5.2 Conceptaanvraag: Fietsroute D’n Erpse Pad (afwijzing dec. 2019)

December 2019: Mondelinge uitleg weth. Slaets: 
‘geen (half) verharde paden in stilte gebied’  ZOD: Niet gevraagd

Citaten aanvraag: 

‘Zorg om het Dorp is voorstander van onverharde/half verharde fietspaden. 
De keuze wordt bepaald door gemeente Laarbeek. De paden moeten te berijden en te 
bewandelen zijn door fietsers als ook door mensen met rolstoelen en kinderwagens. 

-ZOD vraagt nadrukkelijk om cocreatie: 

Mariahout, met rondom de vele ‘slecht berijdbare’ zandpaden, wil hier graag over brain-
stormen. ZOD staat open voor een gesprek. Optimalisatie voor fietsers zou zeer welkom zijn’. 
Note: ZOD vraagt om samen een zevental knelpunten op de zandpaden nader te gaan bekijken en te optimaliseren
-Aanvraag … 

‘Dit alles is nog in concept en zal tijdens besprekingen met de gemeente worden uitgewerkt. 
In het kader van ‘co creatie’ vertrouwt ZOD op de regisseursfunctie van de gem. Laarbeek’.

Conclusie ZOD: Brainstormen met gemeente en cocreatie heeft gedurende ruim een jaar NIET plaats gevonden 
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December 2019: Afwijzingsbrief B&W + Eerste Reactie werkgroep fietspaden
De brief wordt nog in bestuur besproken

1 Nut en noodzaak
-Er is geen feitelijke onderbouwing (cijfers/onderzoek) over noodzaak en effect. 
ZOD: Mag de gemeente deze onderbouwing verwachten? Zij is de professional, niet ZOD!
Er is ook een ander noodzaak en effect dan gaan van A naar B; inclusiviteit/laagdrempelige routegebonden extensieve recreatie
-Cultuurwaarde is relatief; ZOD: gemeente heeft zelf de route als wandelroute en folder gepromoot; spreekt zichzelf tegen
-Jaarlijkse onderhoudskosten; ZOD: hebben zandpaden altijd; ook voor wandelaars!

2 Verharding van paden doet afbreuk aan beleving
ZOD vraagt niet om (half)verharde paden maar om onverharde paden; het overige is ter beoordeling aan de gemeente.
Dus ook geen aantasting van karakter van de natuur, natuurbeleving en cultuurbeleving.
Gemeente heeft angst voor meer verzoeken. ZOD: angst is een slechte raadgever

3 Gemotoriseerd verkeer wordt mogelijk aangetrokken
ZOD wil ook rust, stilte en ruimte; gemeente bepaalt de regelgeving (wandel/fietspad – verboden voor gemotoriseerd verkeer)

4 Natuurwaarde
Er is genoeg recreatie mogelijk (mountainbiker, ruiter, wandelaar). 
ZOD: fietsen is een inclusieve laagdrempelige bezigheid die niet schadelijk is voor natuur. Het is een gezamenlijk wandel/fiets-
pad. Mountainbiken en paardrijden voor selectief publiek. Is dat een reden om de rest van de bevolking uit te sluiten?

5 Bestemmingsplan: ‘Aangewezen recreatie gebieden zijn bestemd voor onverharde paden, parkeren en 
parkeervoorzieningen?? ZOD: Er is over onverharde paden gesproken en andere keuze aan de gemeente overgelaten.

6 Financiële middelen: geen financiële middelen; ZOD: Kadernota 2019: plannen dorpsfora mog. faciliteren. ZOD: Reserveren.
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Tot slot: ZOD is blij met alle goede voorbeelden van samenwerking 
Of dit het ‘mee-ontwikkelen van beleid’ is geweest, weet ze niet. 
Maar: Goed voorbeeld doet goed volgen. 

-Wat kunnen de raad en ZOD voor elkaar beteken?
-Hoe kunnen we elkaar beter bereiken ondanks dat ZOD
politiek neutraal wil zijn en blijven?
-Wat doet u met dichtgetimmerde beleidsnota’s?
-Hoe bewaakt u de doelstelling van ‘inclusiviteit’? 
-Hoe kunt u ons daarin ondersteunen?
-Kunnen we hierin samen optrekken?

Suggesties zijn van harte welkom.
Hartelijk dank, Ria Lindeman-Emmen


