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ANBI erkend als culturele instelling
Verslag bestuursvergadering op 19-11-2015
Aanwezig: Anke, Ben (notulist), Frans, Helmie, Johan, Ton
Afwezig: geen

Aktie
Ingekomen post
- Uitnodiging inloopbijeenkomst Groot Bijstervelt.
- Uitnodiging Platform Agrarisch Erfgoed.
- Uitnodiging BMF vergadering Raad van Aangeslotenen.
- Beëindiging vriend SBEO.

Ben

Uitgaande post
- Geen.
Bedreigde gebouwen
Voormalige lagere school in Oostelbeers Blijven volgen.
Johan
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. Er is een aangepast plan ingediend. Blijven volgen.
Johan
Kerk in Oostelbeers. Er ligt een goedgekeurd voorstel tot herbestemming. Blijven volgen.
Frans
Kerk in Spoordonk. Er zijn architecten aangezocht voor het maken van voorstellen voor
hergebruik kerk en sportzaal. Blijven volgen.
Frans
Poortgebouw legerplaats Oirschot
Volgens een persbericht is er een koper voor het Poortgebouw. De verwachting is dat binnen
twee maanden het koopcontract getekend zal gaan worden. Defensie moet echter nog wel
goedkeuring verlenen. Blijven volgen.
Frans
Groot Bijstervelt
Op 4 november heeft er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in Groot Bijstervelt
plaats gevonden waarbij de aandachtspunten van de SBEO aan de gegadigden zijn uitgereikt.
Op 1 december om 20.00 uur vindt er een B&W-informatiebijeenkomst over de
verkoopprocedure Groot Bijstervelt plaats.
De koop moet uiterlijk 31 maart 2016 afgerond zijn.
Bestemmingsplan Buitengebied Fase 2 2013
Plan moet binnen een jaar aangepast worden door gemeente. Blijven volgen.
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Communicatieplan
Helmie en Anke gaan de details verder uitwerken. Wordt gepresenteerd op de
Evaluatiebijeenkomst op 27 november.

Helmie/Anke

Wubbo, Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot
Rien de Koning vertegenwoordigt de SBEO in de WUBBO. Wegens ziekte kan hij niet aanwezig zijn op de Evaluatiebijeenkomst. We gaan hem uitnodigen voor een van de volgende
vergaderingen. Het bestuur zal snel een reservelid aanwijzen.
Geldkiosk RABO bank
Wij wachten op de uitspraak van de Bezwaarschriftencommissie.
Hans van de Schoot, die de vormgever van de geldkiosk is, wil met ons praten op 25
november.
Frans/Helmie/Ben
Roois Cultureel Erfgoed
We hebben een informatieve en gezellige bijeenkomst gehad met het bestuur van Het Roois
Cultureel Erfgoed. Van beide kanten hebben we elkaars activiteiten toegelicht en ervaringen
uitgewisseld. Volgend jaar gaan we ze uitnodigen voor een bezoek in Oirschot.
Nieuwe website
De SBEO is nog volop bezig met het inhoud geven en uitwerken van ideeën en plannen voor
een vernieuwde website .
Helmie
Doornboomplein Middelbeers
Wil Heuvelmans heeft een oproep gedaan voor een initiatiefgroep voor herinrichting en een
beter aanzien van het verloederde Doorboomplein Middelbeers. Het bestuur vindt dit geen
taak voor de SBEO en zal dan ook niet hieraan deelnemen. Wel zitten vrienden van de SBEO
in deze werkgroep, zodat we voeling kunnen blijven houden.
Evaluatiebijeenkomst
Op 27 november gaat het bestuur de activiteiten van 2015 en de geplande activiteiten voor
2016 evalueren. Tevens gaan we brainstormen over het functioneren van de SBEO in de
toekomst.
Nieuwsbrief
Het bestuur is van plan om te stoppen met het maandelijks versturen van het bestuursverslag
aan onze vrienden. In de plaats daarvan gaan we een aantal keren per jaar een nieuwsbrief
opstellen. Het aantal keren per jaar en de inhoud wordt in de eerstvolgende vergadering
besproken.

Volgende vergadering: Dinsdag 15 december om 20.00 uur bij Frans
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