
 

Waar is de dorpsscoöperatie Samen 1 Westerbeek 
mee bezig en wat stond en staat er op de agenda? 
Om u inzicht te geven, heeft het dagelijks bestuur 
van S1W een aantal zaken hieronder weergege-
ven. 
 
DORPSVISIE, -ONTWIKKELINGSPLAN 
EN -INVESTERINGSPLAN 2019-2022 
Investeringen in de dorpen middels een dorpenin-
vesteringsplan. S1W heeft een bureau gevraagd 
om ons te helpen een dorpsontwikkelingsplan op te 
stellen. De kosten hiervan worden door de ge-
meente betaald. 
Het opstellen van zo’n plan gaat niet zonder u, als 
inwoner van Westerbeek! Daarom zullen komend 
jaar diverse mensen naar hun mening en ideeën 
gevraagd worden,  zodat we op onze toekomst zijn 
voorbereid. Onderwerpen die hierbij aan de orde 
komen zijn o.a. onderhoud en beheer van de open-
bare ruimte, duurzaamheid, uw woonwensen, zorg 
en veiligheid. 
Wanneer u ideeën heeft, kunt u terecht bij het be-
stuur van S1W. Wij horen heel graag iets van u. 
Informatie: bestuur S1W ( Gea Daniëls, Joke van 
Veen, Jeroen de Jong, Sjef Teurlinx, Noud Corne-
lissen, Bert Weeren en Frans van der Heijden) 
 
 
ZORG EN WELZIJN IN HET LAND VAN CUIJK  
We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen; een 
samenleving waarin iedereen mee kan doen en 
waar we voor elkaar klaar staan. 
 Maar weten we elkaar voldoende te vinden? 
 Hoe krijgen we meer begrip en waardering 

voor elkaar? 
 Hoe kunnen we elkaar versterken?  
Bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en 
welzijn, kunnen rekenen op onze steun. Samen 
met u, zoeken wij naar mogelijkheden om (in Wes-
terbeek) voor elkaar te zorgen. Uiteraard kan de 
gemeente en de welzijnsinstelling ons daarbij hel-
pen. 

BUURKRACHT / BUURTTEAM / 
GEMEENTELIJKE ENERGIECOÖPERATIE 
Duurzaam bezig zijn wordt steeds meer de stan-
daard. Dat kan ook niet anders willen we de toe-
komst gezond trotseren. Voor inwoners van Wes-
terbeek en de andere dorpen uit de gemeente Sint 
Anthonis wordt dat nu makkelijker. Op verschillen-
de daken van bedrijven zullen zonnepanelen verrij-
zen, waarvan u de eigenaar kunt worden. Geen 
omkijken naar aanleg, onderhoud en verzekering 
van zonnepanelen en toch profiteren van de voor-
delen. Dat is kort gezegd het idee. 

Verschillende daken, maar ook een groot zonne-
park, worden vol gelegd met zonnepanelen. Een 
aantal zonnepanelen samen vormen een Postcode-
roos. Als deelnemer in een van de projecten ont-
vangt u over de opgewekte hoeveelheid energie 
een belastingkorting. De energiecoöperatie ver-
koopt de door u opgewekte elektriciteit en geeft u 
een financieel rendement. Kortom snel en makkelijk 
een bijdrage leveren aan een lokaal duurzaam pro-
ject en zelf besparen op uw jaarlijkse energiekosten 
zonder uw eigen dak te gebruiken. 

Begin 2019 wordt de gemeentelijke energiecoöpe-
ratie bij de notaris beklonken en verder gaan wij er 
voor om in april/mei 2019 diverse collectieve zon-
nedaken te realiseren. 
Informatie: Buurtteam (Jan Noy, Ingo Oldenkamp, 
Bert Weeren en Frans van der Heijden) 

We hebben inmiddels allemaal weleens iets gehoord over de participatiesamenleving. We kunnen er lang en 
breed over praten of discussiëren, meestal zijn we niet zo positief. Toch zijn er ook voordelen. We krijgen alle-
maal de kans om ideeën en bijdragen te leveren voor ons eigen dorp. We kunnen Westerbeek nog mooier ma-
ken. Helpt u mee ons dorp aantrekkelijk te houden? U bent van harte welkom. Hoe? Lees deze nieuwsbrief 
eens door, mogelijkheden te over!  

NIEUWSBRIEF 2019 
Email: secretariaat@samen1westerbeek.nl / www.s1w.nl 
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MOBILITEITSPLAN 
GEMEENTE SINT ANTHONIS 
In Sint Anthonis werken we gezamenlijk aan de 
mobiliteit. Het is niet een plan dat opgelegd wordt 
door de gemeentelijke organisatie. Het wordt een 
plan voor alle bewoners, samen met alle bewoners, 
en in de komende jaren uitgewerkt in onderlinge 
samenwerking met alle dorpen. Mobiliteitsplan gaat 
over inrichting wegen, fietspaden, woongebieden, 
enz. Samen kunnen we de mobiliteitsaanpak tot 
stand laten komen. 
Informatie: Noud Cornelissen en Bert Weeren 
 
INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN 
GEMEENTE SINT ANTHONIS 2019-2022 
Het zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving 
is een van de kerntaken van de overheid. Daar 
staat de gemeente zeker niet alleen in, want zo is 
er samenwerking met politie, brandweer, Openbaar 
Ministerie en vele andere partners lokaal en in de 
regio. Samen zorgen zij voor een gemeente waarin 

inwoners, on-
dernemers en 
bezoekers zich 
veilig voelen. 
Rond het veilig 
voelen moet er 
ook zeker ge-
luisterd wor-
den naar de 
inwoners. De-

ze rol ligt bij het lokale platform waarin S1W is ver-
tegenwoordigd. 
Samen met de partners zijn drie onderwerpen be-
noemd waar komende jaren een impuls op nodig is.  
 Veiligheid en Leefbaarheid 
  o.a. Buurtpreventie WhatsApp 
 Aanpak Ondermijnende Criminaliteit 
 Verbinding Zorg en Veiligheid 
Daarnaast zijn er nog vele andere thema’s waar 
veiligheid een rol speelt. We werken onder andere 
aan de rampen- en crisisbeheersing, brandveilig-
heid, veilig ondernemen, verkeersveiligheid, etc. Dit 
zijn belangrijke reguliere taken die aandacht en ca-
paciteit vragen.  
Informatie: Joke van Veen en Noud Cornelissen  
 
 
PEUTERSPEELZAAL EN 
BSO (BUITEN SCHOOLSE OPVANG) 
Verschillende ouders zijn bezig om BSO op te star-
ten in Westerbeek en zoals het er nu naar uitziet 
komt dat in 2019 tot stand. De Speelhoeve uit IJs-
selstein wil graag de begeleiding van BSO, maar 
ook die van de Peuterspeelzaal voor haar rekening 
nemen.  
Spring, de huidige organisatie waaronder de peu-
terspeelzaal valt, heeft na een zeer positief gesprek 
nog geen definitieve beslissing tot overdracht geno-
men. 
De ouders zijn samen met de gemeente volop be-
zig om dit op een goede wijze af te ronden. 
Het behoud van onze peuterspeelzaal is belangrijk 
voor jonge mensen met kinderen ons dorp, nu en in 
de toekomst! 

VITALE KERNEN 
Met de regeling ‘Vitale kernen’ kunnen inwoners, 
verenigingen en clubs initiatieven bij de gemeente 
aandragen en daar (eenmalig) subsidie voor krij-
gen. Het gaat om initiatieven die goed zijn voor de 
leefbaarheid in Westerbeek. Geen idee!? Kom naar 
de ideeënavond op 21 februari 2019. De initiatie-
ven worden getoetst door de Westerbeekse advies-
raad en die bestaat uit: Chantal Kuijpers, Mieke 
Pannekoek, Theo Beckers Jan Bos, Jack Kuijten, 
Conny Verhoeven (tijdelijke vervanger voor Marly 
van Mil) en Robert Weerts. 
De regeling loopt tot 31 december 2019 en aanvra-
gen kunnen via: www.vitalekernen.nl ingediend 
worden. 
Informatie: www.vitalekernen.nl of Frans van der 
Heijden 
 
WONINGBOUW 
De gemeente is bezig met woningbouw in Wester-
beek. In samenwerking met enkele investeerders 
wordt het misschien mogelijk dat aan Den Eik di-
verse woningen worden gerealiseerd. Dit proces 
wordt door S1W op de voet gevolgd. 
Informatie: Bestuur S1W  

http://www.vitalekernen.nl


 

100 JAAR WESTERBEEK IN 2022 
In de loop van 2019 zal het logo “ 100 jaar Wester-
beek” aan u gepresenteerd worden. Een logo zon-
der inhoud is natuurlijk nog niks. 
De bedoeling is dat we 100 jaar Westerbeek met 
hele dorp gaan vieren, met activiteiten voor alle 
leeftijden. Het zou leuk zijn om deze kans aan te 
grijpen om Westerbeek als fijn woondorp te promo-
ten. We zijn op zoeken naar een aantal dorpsgeno-
ten die zich hier hard voor willen maken. Een leuke 
klus, met een begin en een eind. Wie helpt? 
Informatie: Bestuur S1W  
 
 
KWARTAALOVERLEG 
Leden van het Kwartaaloverleg komen drie keer 
per jaar bij elkaar en zijn adviserend naar het be-
stuur toe. De leden komen voort uit diverse werk-
groepen, verenigingen en/of stichtingen, maar ook 
hebben leden op persoonlijke titel zitting in het 
kwartaaloverleg. Het kwartaaloverleg vormt een 
doorsnede van de Westerbeekse inwoners. 
Inwoners die namens een vereniging/werkgroep of 
persoonlijk belangstelling hebben om zitting te ne-
men in het kwartaaloverleg kunnen zich bij het be-
stuur aanmelden. 
Informatie: Theo Beckers, Jan Bos, Noud Cornelis-
sen, Gea Daniëls, Frans van der Heijden, Jeroen 
de Jong, Joost Kuijpers, Frank Lenkens, Ingo Ol-
denkamp, Mieke Pannekoek, Will Spierings, Sjef 
Teurlinx, Joke van Veen, Conny Verhoeven, Anne-
mieke Verstraten, Wim Voesten, Bert Weeren en  
Robert Weerts. 
 
 
DODENHERDENKING 4 MEI 2019 
De gemeentelijke dodenherdenking 2019  zal in 
Westerbeek plaatsvinden. Samen met de kabinets-
chef van de gemeente zal S1W zorgen voor de or-
ganisatie. Het Metropeel Orkest verleent ook hier-
aan haar medewerking . 
Informatie: Bert Weeren 
 
 
 
 

AANDACHTSPUNTEN 
Naast bovenstaande onderdelen zijn er nog andere 
zaken die onder onze aandacht zijn. 
Denk hierbij aan: 
 Jaarvergadering 21 maart 2019 
 College gemeente Sint Anthonis 
 Vrijwilligers en Werkgroepen 
 Leefomgeving o.a. 

Dorpsommetje 
Feestverlichting 
Landelijke Opschoondag 23 maart 2019 
Onderhoud bermen en wegkanten 

 Voorzieningen in het dorp o.a. 
Begrazingsweide 
Dorpsjournaal 
Evenemententerrein 
Sportterrein 

 Financiën 
Financiële ondersteuning van activiteiten, 
(kermis, e\sinterklaas, enz.) mogelijk gemaakt 
door sponsoring, subsidie en contributie van 
de leden. 

Informatie: Bestuur S1W  
 
LID WORDEN 
Lid worden van dorpscoöperatie Samen 1 Wester-
beek, waarmee u alle activiteiten op het gebied van 
woon-, werk. en leefklimaat ondersteunt, kan via 
het invullen van het inschrijfformulier. 
€ 15,- per jaar/per adres. 
Het formulier kunt u afgeven bij het secretariaat. 
Informatie: Bestuur S1W  

DE BESTE WENSEN VOOR 2019! 



 

Secretaris Dorpscoöperatie : Bert Weeren 
Adres : Van Haandelstraat 17 
Postcode / Woonplaats: : 5843 AX Westerbeek 
Telefoon : 0485 800893 
E-mail : secretariaat@samen1westerbeek.nl 
Bankrelatie : NL35RABO0 140220879  

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Dorpscoöperatie ”Samen 1 Westerbeek”  
 

Familienaam en voorletters  : _______________________________________________ 

Adres      : _______________________________________________ 

Postcode en Plaats    : _______________________________________________ 

Geboortedatum    : _______________________________________________ 

Telefoonnummer / mobiel  :_______________________________________________ 

E-mailadres    :  _______________________________________________ 

Bankrekeningnummer   : ________________________________________________ 

 

Ondergetekende meldt zich aan als lid en geeft hierbij tot wederopzegging machtiging aan Dorpsco-

öperatie ”Samen 1 Westerbeek” om van zijn/haar bankrekening de contributie van €15,- per jaar/per 

huisadres te incasseren.  

De contributie wordt een keer per jaar afgeschreven. Indien je niet akkoord bent met de afschrijving, 

kun je binnen 30 dagen de penningmeester aanspreken of je bank opdracht geven tot stornoboe-

king.  

 

Datum   : ______-______-2019 

 

Handtekening   : _________________________________________________ 

  

0ndertekend formulier kunt u afgeven bij bovenstaand adres. 


