
Inspiratiebijeenkomst 23 mei 

                                      8 mei 2022 

Beste leden van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze 
 

Bij deze nodigen wij u als lid van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze  van harte uit tot het 
bijwonen van een inspiratiebijeenkomst op  

Maandagavond 23 mei 2022  Aanvang 20.00 uur 

Locatie: De Spekdonken, Heikesestraat 8A, 5512 PA Vessem 

Aanleiding voor deze inspiratieavond is de doorontwikkeling van het gebied de Donk. De 
Landcoöperatie is een van de deelnemers aan het KB5 overleg van het Huis van Brabantse Kempen. 
In dit overleg is aangekondigd dat in de zomer van 2022 gronden van de provincie in verkoop 
komen. Deze gronden zijn nu in beheer bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Procedure is te 
vinden op GOB website: https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl De verkoop van de gronden is 
een openbaar proces - principe van gelijkberechtiging: dus ook anderen kunnen inschrijven. De 
juridische voorwaarden van Europa zijn dat er geen voorkeursrecht verleend wordt. 

Voor ons als Landcoöperatie is het een uitdaging om gunning te krijgen. Er moet een goed 
strategisch plan gemaakt worden. Hiervoor zijn we in overleg met Peter Kerkhofs als adviseur. 
Belangrijk is dat we duidelijk hebben waar we voor staan, waar ligt onze focus? Zijn we met de 
goede dingen bezig? Waar willen we naar toe in 2050; wat is onze ambitie en welke doelstellingen 
hebben we? In oktober 2021 en maart jl. zijn er brainstormbijeenkomsten geweest waar veel van 
jullie een actieve bijdrage hebben geleverd.  Er is nagedacht over manieren om de betrokkenheid 
van onze leden en van de inwoners en bedrijven in het dal van de Kleine Beerze te vergroten. Ook 
over de certificaten en onze financiële armslag zijn ideeën gedeeld.  

Het is nu een goed moment om een vervolg te geven aan deze twee brainstormbijeenkomsten én 
aan de ALV van november 2021.  Toen hadden we namelijk Piet Verhoeven uit willen nodigen om 
ons te inspireren met het verhaal over het ontstaan en de doorontwikkeling van de dorps coöperatie 
in Esbeek. Hij deelt succes én kritische factoren, hoe er emotionele binding ontstaat als er een 
gezamenlijke noodzaak is om te veranderen. Piet zal met ons delen hoe lokale deskundigheid wordt 
ingezet om een burgerinitiatief tot bloei te brengen. 

Met de inspiratie van Piet gaan we aan de slag met onze opbrengsten van de twee eerdere 
bijeenkomsten om zo aan de gebiedsontwikkeling van de Donk en de toekomst van de Land 
coöperatie  te werken.  

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/


Agenda Inspiratieavond 

Kijk ook eens op onze website: http://www.dalvandekleinebeerze.nl/alv/alv2022 

• Opening en welkom door de voorzitter Jan Denissen 
• Inspiratie en dialoog met Piet Verhoeven 
• Toekomst van Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze 

Sluiting om 22.00 uur 

Tot ziens op 23 mei.                                                                                                                                                                    
Met vriendelijke groeten, 

Bestuur Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze                                                                                                                   
Jan Denissen                                                                                                                                                                         
Jan van Gerven                                                                                                                                                                       
Ria Bernards                                                                                                                                                                          
Joos van Hees                                                                                                                                                                        
René van Tiggelen                                                                                                                                                                   
Riky de Veth 

http://www.dalvandekleinebeerze.nl/alv/alv2022

