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Prijsvraag Heerlijk Diessen (betreft Baarschot , Diessen en Haghorst) 
Naar een aantrekkelijke woonplaats en vitaal buitengebied 

Prijsvraag in het kader van Diessen 1650 in 2020 

Voor deze Diessen 1650 Prijsvraag is Wij-wel op zoek naar verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente 

oplossingen voor onze drie kernen en platteland van morgen, het Diessen 1675 in 2045. 

Wij dagen alle inwoners uit, kom met ideeën, visies en oplossingen voor een duurzame en gezonde 

woonomgeving, met ruimte voor natuur, boer, recreatie, rekening houdend met historie. 

In de volgende nieuwsbrief meer hierover. 

 

Wil je meepraten over de toekomst van Wij-wel? 
In het voorjaar van 2020 gaat Wij-wel in overleg met:  

1 de buren van de Eenhoorn (school, parochie, dokterspost en Hercules)  

2 Alle buurtverenigingen (we hopen tegen die tijd een adres van elke buurtverenging te hebben). 

Geef jouw buurtvereniging-adres door aan info@Wij-wel.nl 

3 Alle verenigingen van Haghorst, Baarschot en Diessen.  

4 Alle ondernemers van Haghorst, Baarschot en Diessen. 

Tijdens het gesprek worden twee vragen voorgelegd: 

- Korte termijn: waaraan moet Wij-wel nu aan gaan werken; 

- Lange termijn: waar moet Wij-wel over 15 jaar staan → laat 

jouw droom hierover horen. 

 

ANWB-prijs (€10.000,-) 
Dit geld wil Benjamin gebruiken als beginkapitaal om een 

aangepaste bus te kopen, die ook voor de senioren 

gebruikt kan gaan worden. We gaan nog op zoek naar 

aanvullende financiering. 

We verwachten dat dit in het warme Hart van Diessen een 
goede plaats gaat krijgen en goed gebruikt kan worden. 
 
 

Scootmobiel cadeau 
Dankzij een gulle gift zijn we als Wij-wel in het bezit gekomen van een bijna nieuwe 
scootmobiel. Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om een nieuwe 
opslagplaats te realiseren op de plaats waar voorheen de speelplaats was van het 
Kwetternest. De Gemeente zal de materialen betalen en met vrijwilligers gaan we deze 
ruimte binnenkort bouwen. 
Hier blijkt weer eens:  Samen kun je meer. 
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Wij-wel ondersteunt deze mooie activiteit van harte en hoopt dat 
we er samen een geweldige, gezellige en fijne wandeling van 
kunnen maken. Door de bouwactiviteiten in de Eenhoorn worden 
start en finish verplaatst naar Hercules. 
 

Rabo Club Support  
Zowel de Diessense Eenhoorn als Wij-wel hebben aan deze actie 
van de Rabobank Midden-Brabant meegedaan en samen een 
mooi bedrag bij elkaar gebracht voor de Nieuwe Eenhoorn. 
De Diessense Eenhoorn kreeg € 1307,10. 
Wij-wel werd verblijd met € 1564,90. 
Beide bedragen worden dit jaar gebruikt om de Nieuwe Eenhoorn 
een onderkomen te laten worden voor de kinderen met een 
beperking en de activiteiten van KBO-Diessen, Wij-wel en 
dagbesteding. 
Hartelijk dank voor uw steun! 
 

 
 

 



Dorpsondersteuner 

Weet je het even niet meer? Waar moet ik zijn? Hoe moet ik hieraan beginnen? Wie moet ik bellen? Het 
zou zo fijn zijn als er iemand naar me luistert en meedenkt.  

Een dorpsondersteuner kan je helpen. Een dorpsondersteuner doet precies wat haar naam aangeeft: zij 
ondersteunt het dorp. Of eigenlijk: de inwoners van het dorp met vragen op het gebied van zorg, welzijn, 
wonen en leefbaarheid. Vragen van jong en oud. Grote en kleine vragen. De dorpsondersteuner is iemand 
die weet wat er leeft in het dorp en die je op weg kan helpen. Enkele voorbeelden van vragen zijn :  

- Ik voel me eenzaam en wil andere mensen hier niet mee lastigvallen.  
- Ik vind het moeilijk om elke dag voor mezelf te koken, kan het anders?  
- Boodschappen doen lukt niet meer, wie kan me helpen?  
- Ik ben tijdelijk minder mobiel door een operatie … Hoe los ik dit op?  
- Ik ben mantelzorger maar zou graag een middag vrij zijn. Hoe regel ik dit? 
- Ik maak me zorgen om een dorpsgenoot. 
- Er komt een consulente van de gemeente voor een keukentafelgesprek en ik wil er graag een 

onafhankelijke ondersteuner bij.  
- Ik ervaar problemen met de opvoeding van mijn kind en wil hier graag met iemand over praten.  
- Ik wil zo zelfstandig mogelijk blijven wonen, wat kan ik hiervoor regelen?  
- Ik heb het financieel heel moeilijk en weet niet meer hoe het op te lossen… 
Kort gezegd, voor alle vragen en adviezen over zorg en welzijn.  
De dorpsondersteuner biedt een luisterend oor, een advies waarmee je verder kan en/of de zorg die je nodig 
hebt. De dorpsondersteuner weet zeker niet altijd de oplossing, maar kan met de vragen (indien gewenst) 
terecht bij andere dorpsondersteuners, instanties en vrijwilligers.   
 
 

Ingesproken tekst over de provinciale wegen N269 en N395. 
De Werkgroep Veilig verkeer van Wij-Wel is al drie colleges lang een actieve gesprekspartner. De Gemeente 

Hilvarenbeek heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Gemeente en Wij-Wel stonden vaak zij aan 

zij om dat gezamenlijk optrekken uit te dragen. De gemeente Hilvarenbeek heeft zich terecht vaak op de 

borst geklopt vanwege de hoge mate van burgerparticipatie.  Door het solistische optreden van de 

wethouder inzake Beerseweg, waarin hij iedereen buitenspel zet, heeft dat imago een flinke deuk 

opgelopen. Wij zijn verbolgen, teleurgesteld en vinden dat wij en andere betrokkenen meer respect 

verdienen.   De wethouder heeft afgelopen zomer aan leden van de Werkgroep Veilig Verkeer van Wij-Wel 

de mededeling gedaan dat hij besloten had tot het alsnog verlenen van een kapvergunning aan de provincie 

voor de bomen aan de Beerseweg. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel: een plotselinge breuk in 

het proces van horen en gehoord worden.  

 De kapvergunning voor de bomen aan de Beerseweg is aanvankelijk geweigerd door het college. En daar 

was een groot draagvlak voor. De provincie is in beroep gegaan en de onafhankelijke Bezwarencommissie 

heeft geoordeeld dat het niet verlenen van de kapvergunning terecht was. In de toelichting maakt de 

commissie een opmerking die erop neerkomt dat de argumenten met betrekking tot verkeersveiligheid – 

waar het college in haar verweer al uitgebreid op in was gegaan -  beter uitgelegd moeten worden.   

 De provincie en de wethouder bespreken daarna een aantal verkeerssituaties in de gemeente en 

onderhandelen daarover. In het handjeklap van wethouder en provinciebestuurder sneuvelen de bomen 

aan de Beerseweg. De vergunning wordt alsnog toegekend. Daarmee gaat de wethouder totaal voorbij aan 

het oordeel van de Bezwarencommissie dat afwijzing van de kap gegrond was.    Om de 180 graden draai 

van zijn eigen college, en dat van twee colleges daarvoor, te kunnen verkopen moest hij een list verzinnen. 

De wethouder maakt daarvoor gebruik van de opmerking van de Bezwarencommissie dat aspecten met 

betrekking tot verkeersveiligheid beter uitgelegd hadden moeten worden. Volgens de wethouder bestaat 



dat uitleggen uit het ‘nader bezien’ van de veiligheidsaspecten. Dat ‘nader bezien’ gebeurt zonder Wij-Wel, 

de trouwe gesprekspartner die er ruim 10 jaar lang energie ingestopt heeft. Met ongewijzigde feiten komt 

de wethouder, zonder raadpleging van zijn vaste gesprekspartners, tot de omgekeerde conclusies. Hoe 

vertrouwenwekkend is dat? Een analyse leert dat de wethouder handjeklap met de provincie gedaan heeft, 

het besluit genomen heeft de kapvergunning alsnog te verlenen en daar later de argumenten voor 

verkeersveiligheid bij gezocht heeft.   

 Wij denken dat met de nieuwe weginrichting de veiligheid niet verbeterd wordt en misschien is het zelfs 

een achteruitgang. Ook over andere onderdelen op het traject denken wij dat het niet veilig genoeg is, onder 

andere bij het crematorium.  

 Een vraag ter overweging aan de commissieleden. Is hier sprake van Krachtig besturen, of is het een Misser. 

Onze conclusie alvast: een Krachtige Misser.   

 

‘Wij-wel”-actie Plus Boodschappenpakketten 

 
Vanaf nu tot 1 februari 2020 ontvangen klanten van de Diessense supermarkt Plus zegeltjes voor het sparen 

van boodschappenpakketten. En wat kunt u met de zegeltjes doen? Gewoon voor u zelf gebruiken, voor uw 

vrienden of aan Wij-wel geven. 

Zegeltjes van de Plus boodschappenpakket actie kunt u in de Wij-wel zuil stoppen. De Wij-wel zuil staat bij 

de Plus ingang, in de buurt van de kassa’s. Welke zegeltjes u in de zuil stopt, bepaalt u zelf. Misschien spaart 

u eerst voor een eigen pakket, en stopt u de volgende niet volle zegeltjeskaart in de Wij-wel zuil. Maar u mag 

ook alle zegeltjes schenken. Volle kaarten, niet volle kaarten, losse zegeltjes… alle zegeltjes zijn van harte 

welkom in de Wij-wel zuil.  

Wie krijgt van Wij-wel een boodschappenpakket? Alleen mensen die het financieel moeilijk hebben. 

Misschien jij wel. Woon jij in de gemeente Hilvarenbeek en heb jij het even moeilijk, laat het ons dan weten. 

Weet jij misschien iemand die het even moeilijk heeft, laat het ons dan ook even weten. Mail naam en adres 

naar info@wij-wel.nl. Alle mails worden zeer zorgvuldig en discreet behandeld!!! 

Geef mensen die het financieel moeilijk hebben ook fijne feestdagen!!!! 

 “Voor elkaar en met elkaar”, is het motto van Wij-wel. Veel leden van Wij-wel doen al veel voor hun 

dorpsgenoten. Veel vrijwilligers en mantelzorgers zijn al actief in onze gemeenschap. En dat geeft 

voldoening. Nu hebt u een kans om iets voor een ander te doen. Wij leven tenslotte hier in dorpen waarin 

we elkaar iets gunnen.   

Doe het, steun je medemens, uw steun is van belang 

Wij-wel is heel blij met uw zegels. Bij voorbaat hartelijk dank!! 

 

 

 
 
 
‘Wij-wel’, voor elkaar en met elkaar, niemand kan het alleen. U niet en ook wij niet. Maar wel ‘voor elkaar 

en met elkaar’.  Zelfredzaam: natuurlijk.  Samen redzaam: ja graag. 
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