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De Dorpsraad van Luyksgestel begint 2015 in de uittredende samenstelling met Wil Daris als 
voorzitter van in totaal 6 dorpsraadleden. Vanwege de 4-jaarlijkse verkiezingen, samenvallend met 
de verkiezing van de Provinciale Staten in maart, is het actief benaderen van kandidaatleden en het 
organiseren van de verkiezingen de belangrijkste activiteit geweest in het eerste kwartaal.  
Naast een publieke oproep tot kandidaatstelling zijn een 15-tal Luyksgestelnaren benaderd en tijdens 
een informatiebijeenkomst gevraagd zich kandidaat te stellen.  
 
Per medio maart 2015 zijn 3 zittende leden met ruime ervaring afgetreden en opgevolgd door vier 
nieuwe leden. Daarmee is de Dorpsraad weer voltallig, nu onder voorzitterschap van Wim Dirx, 
ondersteund door penningmeester Gerry van Rooij en secretaris Erwin Dolmans.  
De nieuwe clusterindeling is: Communicatie, Economie & Werk (Ed Muylkens); Verkeer (Erwin 
Dolmans); Cultuur, Leefbaarheid (Wim Dirx); Sport & Vereniging, Bouwen (Gerry van Rooij); Zorg & 
Welzijn (Sjaan Janssen en Marion Putman); Buitengebied, Milieu (Walter Buijtels). 
 
 
Naast stemmen voor de Dorpsraadleden konden inwoners tijdens de verkiezingen via een enquête 
kenbaar maken wat hun voorkeur is aan activiteiten waarmee de Dorpsraad zich moet bezig houden. 
De uitkomsten hiervan zijn o.a. via de Eyckelberg gepubliceerd en gelden als leidend voor de 
focusgebieden van de nieuwe Dorpsraad.  
 
Deze enquête gold verder als input voor de lange termijn Visies die per cluster zijn opgesteld, 
waarvan de documenten zijn gedeeld op de nieuwe website van de Dorpsraad. Deze visies vervangen 
de bestaande visie zoals geformuleerd in het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP), later iDOP plan uit de 
periode 2006-2009. Dit laatste plan is grotendeels met succes met uitgevoerd. 
 
Op het gebied van Communicatie is in 2014 besloten om webportaal "Plein Luyksgestel" op te 
splitsen in een Dorpsraad-gerelateerd platform www.dorpsraad-luyksgestel.nl en een algemeen 
informatieve website www.luyksgestel.info. Van eerstgenoemde site is in 2015 de vormgeving 
afgerond en het geheel voorzien van zinvolle inhoud. Gekozen is om voornamelijk blijvend 
interessante informatie op deze site te plaatsen, als een vorm van naslagwerk. Voor korte 
nieuwsberichtjes en aankondigingen van evenementen zijn luyksgestel.info en het gedrukte 
Eyckelbergh het medium. Tevens is besloten om geregeld een gastspreker uit te nodigen in de 
reguliere dorpsraadvergaderingen om een thema of discussie verder toe te lichten. 
 
Het grote thema in 2015 was de Zorg en de nieuwe Wet Maatschappelijke. Twee leden van de 
Dorpsraad zijn toegewezen aan dit belangrijke onderwerp en volgen de diverse klankbordgroepen, 
de vele bijeenkomsten die rondom dit thema zijn georganiseerd en peilen de algemene stemming en 
behoeften in Luyksgestel. In de aanloop van een hoorzitting over dit thema, die gehouden is op 20 
oktober in De Gestelberg is een zorgkaart opgesteld met de contactgegevens van een groot aantal 
relevante zorg- en hulpverleners. Deze zorgkaart is deur-aan-deur verspreid in geheel Luyksgestel. 
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Tijdens de hoorzitting is geïnventariseerd wat de status is op de gebieden zorg, welzijn en 
hulpverlening, zowel voor ouderen, jongeren en vluchtelingen als zieken en mindervaliden. Verder 
zijn ook onderwerpen als armoede en eenzaamheid gepasseerd en (langer thuis)wonen voor 
ouderen. Hiermee zijn de betreffende clustereigenaren aan de slag gegaan en is ervoor gekozen om 
alsnog een dorpsondersteuner te installeren in Luyksgestel. Het vormgeven van deze functie, 
bespreken van de financiering met Gemeente Bergeijk en het oprichten van de klankbordgroep 
"Zorgen Natuurlijk" zijn activiteiten die tot in 2016 doorliepen. 
 
Het glasvezelnet is tussen 2011 en 2014 aangelegd in de kern van Luyksgestel. Dit alles is redelijk 
geslaagd en de activiteiten voor de buitengebieden en gebied X liepen door tot in 2015. Enkele leden 
van de Dorpsraad zijn hier intensief mee bezig geweest. 
 
De cluster Milieu en Buitengebied is in 2015 belangrijker geworden vanwege een aantal nieuwe 
projecten over biodiversiteit, de uitbreidingsplannen van een enkele agrariërs, het gemeentelijke 
bestemmingsplan Buitengebied en de hiermee gepaard gaande milieu-inventarisatie en -belasting. 
Dit loopt in 2016 nog geruime tijd door. 
 
Op het gebied van Wonen baart het groot aantal woningen dat te koop staat nogal wat zorgen. Circa 
125 woningen op een totaalbestand ca. 1.000, waarbij de meesten geruime tijd te koop staan. De 
Dorpsraad probeert de oorzaken te doorgronden te bezien wat hieraan gedaan kan worden, 
waarvoor de clustereigenaar zich o.m. heeft laten informeren naar het initiatief in Riethoven. 
 
In de cluster Cultuur is een aangezet gedaan tot een historische wandelroute vanaf de (oude) kiosk 
langs een aantal bezienswaardigheden van Luyksgestel. Hierin is samengewerkt met de 
Koperteutenstichting, die tevens de Heemkundekring vertegenwoordigd in ons dorp. In 2016 hopen 
we deze wandeling te realiseren, mogelijk met een mobiele app ter ondersteuning. 
 
2015 kende verder de gebruikelijke in de cluster Verkeer, zoals de nieuwe Middenweg en het 
doorlopende dossier van de N69. Ook de aanpassingen aan de Kapellerweg en de kruising 
Boscheind/Dorpstraat hebben nog een staartje aan activiteiten gekregen.  
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