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 te bereiken via www.vocaal.org 
VOLwaardig Onderwijs voor allemaal  Kamer van Koophandel 17158571. 
 
De activiteiten van de Stichting VOCAAL hebben zich de afgelopen maanden vooral 
toegespitst op onderstaande onderwerpen. 
 
Wat willen we met VOCAAL en hoe betrekken we de sympathisanten er bij? 
 

 
In september hebben we de Stichting VOCAAL opgericht. Het doel is na te lezen via onze 
website. Op 16 oktober jongstleden is er tijdens een VOCAAL Ensemble met de aanwezige 
sympathisanten afgesproken om naar een andere vorm van contact met de achterban te 
zoeken. We zijn ons nog aan het beraden op welke wijze dit moet worden vorm gegeven. 
Gedacht wordt aan één of twee keer per jaar bijeenkomen met een aantrekkelijk /gezellig 
programma. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Als u een idee heeft, laat het dan even 
horen via onze website www.vocaal.org  en kies FORUM (= openbaar), of mail het direct 
naar mat@vocaal.org. 
 

 
Hoe krijgen we het fietspad tussen Maarheeze en Budel via ’t Laar zo snel mogelijk 
gerealiseerd? 
 

 
Een door alle betrokkenen belangrijk gevonden actiepunt is het genoemde fietspad. Dit heeft 
in oktober en november veel aandacht gehad. VOCAAL heeft er voor gezorgd dat de 
regionale politiek het opnieuw op de agenda heeft gezet. Dit heeft ertoe geleid dat de 
gemeenteraad heeft besloten om het bestaande fiestpadplan te heroverwegen. De betrokken 
wethouder Wiel Engelen heeft toegezegd het komende jaar een plan uit te werken, zodanig 
dat de gemeenteraad eind 2004 een beslissing kan nemen. Een succes voor VOCAAL dat 
heel wat lobby heeft gekost! We vermelden hierbij uitdrukkelijk dat de actie van VOCAAL 
de duidelijke steun kreeg van Elan, PvdA, CDA en VVD. Cranendonck Actief! was op dit 
punt zeker niet actief! 
 

 
Hoe wordt de relatie met het Bisschoppelijk College en het gemeentebestuur vorm 
gegeven? 
 

 
De directie van het Bisschoppelijk College heeft aangegeven dat ze blij is met VOCAAL, 
maar dat ze graag ziet dat de acties van VOCAAL zich richten op de omgeving van het Junior 
College en niet op het interne (onderwijs)beleid van het Bisschoppelijk College. Dit wordt 
gezien als eigen verantwoordelijkheid tezamen met de MR en de ouderraad. De Stichting 
VOCAAL zal deze zienswijze respecteren. Echter, op terrein van promotie-activiteiten 
(publiciteit) heeft elk een eigen rol. Uiteraard is goede afstemming noodzakelijk. De rol van 
het gemeentebestuur is faciliterend, zowel naar het Bischoppelijk College als naar de 
Stichting VOCAAL. 
 

 
Namens Stichting VOCAAL,  Philip de Goey en Mat van der Heijden  

http://www.vocaal.org/
mailto:mat@vocaal.org

