
ons dorpsdrieluik
Beste medebewoners van Borkel & Schaft,

Voor u ligt weer ons informatieblad waarin wij, het Dorpsinitiatief,  Stichting Dorpshuis en de Werkgroep Zorg Borkel & Schaft, 
u graag willen informeren over onze activiteiten en de stand van zaken daarvan. 
Mocht u opmerkingen hebben of een bijdrage willen leveren dan bent u  van harte welkom.
U kunt daartoe contact opnemen met een van de drie genoemde organisaties of met 
Jac Spoorenberg, tel. 2068322.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Wist u dat? 

• Wanneer er bij u in de buurt iemand ziek is, u dit 
kunt melden in dorpshuis “D’n Teut”, 2068342? 
Onze ziekendienst gaat dan namens ons allen de zieken 
bezoeken en beterschap wensen.  

• Wanneer u bezoek krijgt van iemand die slecht 
ter been is,  u voor korte tijd een rolstoel kunt lenen in 
dorpshuis “D’n Teut”? 
U dient dan wel een borg te betalen van € 10,00. Hebt u in 
het weekend een rolstoel nodig houdt er dan rekening mee 
dat het dorpshuis vrijdag, zaterdag en zondag gesloten is. 

• Er elke donderdagmiddag in het dorpshuis vanaf 
13.30 uur gelegenheid is om in het zogenaamde huiska-
merproject gezellig met elkaar bezig te zijn? 

• U in het dorpshuis gratis leesboeken kunt lenen 
en eventueel door u gelezen boeken kunt afgeven zodat 
anderen deze ook kunnen lezen? 
Er staan twee kasten met boeken klaar om door u gelezen te 
worden. 

• Wij u helaas moeten melden dat onze VOA (vrijwil-
lige Ouderen Adviseur), Bernard Baken,  door omstandighe-
den zijn activiteiten tijdelijk moet stoppen.

• Wanneer u met de gemeente een zogenaamd 
“keukentafelgesprek” hebt dan kunt u hierbij ondersteund 
worden door een gecertificeerde cliëntenondersteuner. U 
kunt daarvoor contact opnemen met Walter Mertens: 040-
2025132 of Magriet Akkermans : 040-2017472
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september luisteren wat zij ons te bieden hebben, en hoe zich dit 
verhoudt tot de plannen van Mabib.

Het ingediende verzoek om het wandelpad van Houtindustrie 
Smolders naar de Dommel beter te onderhouden heeft uiteinde-
lijk geleid tot een bewegwijzerde wandelroute. Dit zogenaamde 
ommetje is tot stand gekomen onder nauwe samenwerking 
tussen de Heemkundekring, Natuurmonumenten en het DorpsI-
nitiatief. Deze wandelroute zal ook worden opgenomen op diverse 
wandelkaarten, waarmee ons dorp letterlijk weer ‘verder op de 
kaart gezet’ is! Er volgt nog een officiële opening.

Na het opheffen van de voorkeursregeling voor mensen uit Borkel 
en Schaft voor een huurwoning in ons dorp proberen wij iets 
meer sturing te geven aan het toewijzingsbeleid van WoningBe-
lang. Het positioneren van starterswoning voor een beschikbare 
woning maakt hier deel van uit. Onlangs kwamen er op een huis 
52 reacties, waarvan bijna de helft inderdaad een starter was, en 
er 4 uit Borkel en Schaft kwamen. Het is dus goed om te zien dat 
er ruime belangstelling is om te komen wonen in Borkel en Schaft 
(jammer dat WoningBelang nog steeds geen belangstelling heeft 
om huurwoningen te bouwen in het Biestven). We merken wel dat 
het neerzetten van een beschikbare woning als starterswoning 
nog geen normaal beleid is, en we zullen hierover dus ook in de 
toekomst in overleg met WoningBelang moeten blijven!

Kortom, aan onderwerpen geen gebrek. Mocht iemand beschik-
ken over specifieke kennis en ervaring over 1 van bovenstaande 
onderwerpen, en een bijdrage willen leveren aan ‘Borkel en Schaft 
2035’, dan kunnen deze mensen zich uiteraard altijd bij een van 
de leden van het DorpsInitiatief aanmelden. Tenslotte maken we 
het dorp SAMEN. Wij wensen iedereen een prettige vakantie!

Nieuws van Natuurmonumenten
Dommeldal bij Borkel kraamkamer voor zeldzame kamsalamander

Het Dommeldal bij Borkel en Schaft heeft bijzondere natuurwaarden, niet 
voor niets is de natuur hier aangemerkt als Natura 2000 gebied. Natura 
2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden om de Europese 
soortenrijkdom te beschermen. In dit deel van het Dommeldal komt bij-
voorbeeld de kwetsbare kamsalamander voor. Kamsalamanders houden 
van kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en struwelen, 
eigenlijk precies zoals het er bij Borkel en Schaft uit ziet. En als kers op 
de taart zijn hier ook nog kleine vrijstaande watertjes ( paddenpoelen) 
begeleid door een beek, de ideale kraamkamer voor de kamsalamander.

Bescherming van de kamsalamander

Omdat de kamsalamander in aantal achteruit gaat, wil Natuurmonu-
menten beschermende maatregelen treffen en het leefgebied verder 
versterken en uitbreiden. Los van de wens van Natuurmonumenten is 
het beschermen van de kamsalamander ook een opdracht van de Provin-
cie omdat het Dommeldal hier onderdeel uitmaakt van het Natura 2000 
netwerk. Een beschermende maatregel is bijvoorbeeld het wegvangen 
van zonnebaars uit de paddenpoelen. Kamsalamanderlarven zijn een 
uitermate lekker hapje voor deze exotische vis. Om de leefomgeving van 
de kamsalamander uit te breiden is het nodig om nog meer padden-
poelen aan te leggen. Zo kan de kamsalamander zich van de ene naar 
de ander poel verplaatsen waardoor er een genetisch gezonde groep 
ontstaat. In totaal zijn er zeven nieuwe poelen nodig om de verschillende 
gescheiden salamanders met elkaar in contact te laten komen. Twee van 
deze poelen zijn gepland in de buurt van de dorpskern van Borkel, nabij 
de Sportparkdreef.

Kamsalamanders en muggen

Poelen hoor ik de Borkelnaar denken…. Dat is toch stilstaand water waar 
muggenlarven in leven en we hebben al muggenoverlast…. Natuurmo-
numenten is hiervan op de hoogte, het veroorzaken van (extra) muggen-
overlast is het laatste wat we willen. In een goede gezonde poel heerst 
een ecologische evenwicht van eten en gegeten worden, zonder overlast 
van muggen. Gezien de muggenplaagsituatie van Borkel heeft Natuur-
monumenten deze wetenschap getoetst aan de Leidraad risicomanage-
ment steekmuggen en knutten van de Wageningen universiteit (WUR) 
en de uitkomst hiervan besproken met Prof.dr.ir. Piet Verdonschot. De 
heer Verdonschot bevestigt dat goede en gezonde poelen geen muggen-
overlast veroorzaken. Een gezonde poel:

- is voldoende diep zodat er jaarrond water in staat voor de “mug-
gen-eters” 
- ligt niet te dicht bij de Dommel zodat bij overstroming het voedselrijke 
water niet in de gezonde poelen terecht kan komen.

Aan deze voorwaarden voldoen de door Natuurmonumenten ontworpen 
poelen voor de kamsalamander bij Borkel en Schaft. De werkzaamheden 
zijn gepland voor de nazomer.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Michel Hendrix 06-54295323,
 coördinator natuurbeheer 
(bereikbaar tot 20 juli) of 
Joris Hurkmans 06-53990796, 
boswachter (bereikbaar vanaf 30 juli)



Nieuws van BurenVoorElkaar

Ook in het voorjaar van 2017 zijn door Gonny weer diverse 
huisbezoeken afgelegd; bij inwoners met hulpvragen en ook 
nieuwe bewoners van Borkel en Schaft.

Gonnie Schrijvers

Daarnaast loopt ook de huiskamer door. Er wordt volop 
geknutseld en gekletst. De gemaakte kaarten en andere 
artikelen zijn verkocht en van de opbrengst gaan de gasten 
gezamenlijk een leuke activiteit plannen.
Kent u inwoners die samen met ons de donderdagmiddag 
gezellig willen invullen? Laat het weten aan Gonny en zij 
regelt een gezamenlijk bezoek aan de huiskamer?
Heeft u een paar uurtjes over op de donderdagmiddag? Wij 
zijn ook altijd op zoek naar inwoners die onze vrijwilligers 
willen ondersteunen bij de begeleiding van de huiskamer.

Dit voorjaar heeft voor BurenVoorElkaar vooral ook in het 
teken gestaan van de voorbereidingen van een Ontmoet & 
Groetplein in d’n Teut .
Een Ontmoet & Groetplein is een locatie opgezet door 
ZuidZorg Extra waar mensen samen komen, samen zijn en 
samen blijven.

Mensen hebben vaak een doel nodig om ergens naar toe te 
gaan. Een Ontmoet & Groetplein is zo’n plek, waar mensen 
zich direct welkom voelen en worden gestimuleerd actief 
deel te nemen aan de samenleving. Door activiteiten te orga-
niseren gericht op ontmoeting brengen we mensen samen 

en laten we ze meer deel uitmaken van de samenleving.

Met de eerste activiteit, de huiskamer, hebben we dit laten 
zien. Het is als het ware de verbinding tussen het project 
BurenVoorElkaar en dorpshuis d’n Teut en bevordert zo de 
vitaliteit en leefbaarheid in Borkel & Schaft.
De plannen voor ons Ontmoet & Groetplein zijn bijna klaar. 
Op bijgaand plaatje krijgt u een eerste indruk van het ont-
werp. Begin juni hebben we een definitief ontwerp, waarna 
we direct na de zomer overgaan tot de uitvoering ervan. 

Bereikbaarheid BurenVoorElkaar:

Gonny Schrijvers
Dienstenbemiddelaar ZuidZorg Extra
T: 06-52444632
E: g.schrijvers@zuidzorg.nl
Of tijdens het spreekuur in het dorpshuis op 
donderdag van 14 tot 15 uur.

Nieuws uit het Dorpshuis

Zoals u bij BurenVoorElkaar hebt kunnen lezen is het plan 
voor een Ontmoet & Groetplein bijna in een definitieve fase. 
Verder kunnen wij u melden dat D’n Teut gedurende de 
zomerperiode maar beperkt geopend is. Rest ons u allen een 
heel prettige en fijne zomervakantie toe te wensen.

Van het Dorpsinitiatief

Graag willen we u als Dorpsinitiatief informeren over de 
projecten waar we de afgelopen maanden bij betrokken zijn 
geweest. Meer informatie is uiteraard ook te vinden op 
www.dorpsinitiatiefbes.nl of op onze facebook pagina.  

Met betrekking tot nieuwbouw op het Biestven meldden wij 
u in maart dat er reactie was gekomen van 1 projectontwik-
kelaar. Zijn conclusie was dat hij, met de huidige grondprij-
zen vanuit de Gemeente, niet economisch rendabel starters-
woningen kan bouwen. Ondertussen is deze ontwikkelaar 
een verkenning aan het doen of er vraag is naar huizen 
tussen de 220.000-250.000 Euro. Daarnaast is de Gemeente 
in gesprek met 2 andere ontwikkelaars. 

Wij zijn met een afvaardiging van het DorpsInitiatief in Lier-
op gaan kijken hoe de aanpak daar geresulteerd heeft in een 
kleine nieuwbouwwijk. Momenteel bekijken we hoe we de 
vaart erin kunnen houden, en of we eventueel naar een CPO 
(collectief particulier opdrachtgeverschap)-achtige construc-
tie toe kunnen gaan werken, al dan niet met begeleiding 
van een commerciële maar onafhankelijke deskundige. Laat 
iedereen die belangstelling heeft zich kenbaar maken bij de 
Gemeente!!!

Inmiddels is er door de Gemeente Valkenswaard een aan-
vang gemaakt met  het opnieuw inrichten van de speeltuin-
tjes. De afgelopen maanden is er nog veel gediscussieerd 
met de adviseurs van de Gemeente, maar we zijn nu toch vol 
vertrouwen dat er voldoende geluisterd is naar de opgehaal-
de wensen en prioriteiten van kinderen en omwonenden. 
Veiligheid en speelplezier stonden hierin centraal en dit 
werd belangrijker gevonden dan het groen en de uitstraling. 

Met betrekking tot mobiele telefonie blijven we in gesprek, 
hetgeen nog altijd beter is dan geen ontvangst hebben. 
De Gemeente is er na veel moeite in geslaagd om verte-
genwoordigers van KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 bij 
elkaar te krijgen voor een gesprek op het Gemeentehuis. Dit 
gesprek zal plaatsvinden op 28 september.

We realiseren het ons (gelukkig) vaak niet, maar een 
ongeluk is snel gebeurd, zeker bij (kleine) kinderen. Het 
DorpsInitiatief heeft een kinder-EHBO cursus georganiseerd. 
Sponsoring vindt plaats door de Rabobank, de Gemeente en 
het DorpsInitiatief, waardoor de eigen bijdrage van de cursis-
ten tot een minimum beperkt is. In een mum van tijd was de 
inschrijving vol, hetgeen volgens ons het beste bewijs is dat 
hier grote belangstelling voor was in ons kleine dorp

Er is de afgelopen maanden gestaag gewerkt aan een 
welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Dit geeft Borkel en 
Schaftse verenigingen, clubjes en instanties als de school 
de gelegenheid om zich voor te stellen, zodat mensen zich 
sneller aan zullen melden en minder snel faciliteiten en 
verenigingen buiten ons dorp zullen gaan zoeken. Ondertus-
sen heeft zich ook al een van de ondernemers uit ons dorp 
aangemeld om een kleine attentie aan het pakketje toe te 
voegen.

Recentelijk heeft het nieuwe bestemmingsplan “bebouwde 
kom Borkel en Schaft” ter inzage gelegen. Alle mensen die 
eerder een reactie hadden gegeven op het voorontwerpbe-
stemmingsplan hebben schriftelijk reactie gekregen, waarbij 
de Gemeente heeft aangegeven wat er met de commenta-
ren gedaan is. Als DorpsInitiatief concluderen we dat er wel 
degelijk naar ons geluisterd is: ruimhartige omgang met 
woningsplitsing en nieuwbouwmogelijkheden zien we bre-
der terug in het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast zijn de 
eerder geschrapte nieuwbouw locaties (achter oude school 
en achter oude Rabobank) weer teruggebracht in het plan.

Stichting Mabib is ondertussen op diverse plekken in Bra-
bant bezig om het buitengebied te voorzien van glasvezel. 
Omdat we maar niets hoorden over de plannen met betrek-
king tot Borkel en Schaft, en dat we ook vernamen dat het in 
een aantal gemeentes niet helemaal soepel zou verlopen, 
hebben we in september een gesprek met de Gemeente 
en Mabib, om meer informatie over de concrete stand van 
zaken te verkrijgen. Daarnaast heeft zich ook een instantie 
gemeld die een glasvezelnet in het buitengebied 
wil aanleggen op coöperatieve basis. Ook daar gaan we in 


