Notulen openbare vergadering dorpsraad 8 september 2016

1. Opening
a. Aanwezig 18 personen. Afmeldingen van Nick van den Hurk, Jos van der Sande, Rens,
Alexander.
b. Afscheid van Wilma van Pinxteren. Wilma is bijna 6 jaar secretaresse van de dorpsraad
geweest. Ton van der Leest bedankt Wilma, roemt haar inzet en kwaliteiten en overhandigt
Wilma een mooi boeket.
2. Vaststellen agenda. Toegevoegd wordt een vraag over een zendmast en het bereik in
Vinkel.
3. Vaststellen notulen. Notulen worden vastgesteld.
4. Ingekomen stukken. Niets specifieks.
5. Bouwen in Vinkel voor instandhouding, voorzieningen en leefbaarheid.
a. Werken aan de toekomstvisie Vinkel: groeien naar 3500 inwoners.
Bouwen in Vinkel is noodzakelijk voor de instandhouding van voorzieningen als school en
verenigingen. Mogelijkheden zijn woningbouw in de Vinkelse slagen en de Brugstraat. Van de ruimtevoor- ruimte kavels zijn er aardig wat verkocht.
b. Vinkelse Slagen.
De jeugdige toekomstige bouwers in de Vinkelse slagen, de CPO-club, is akkoord gegaan met
aannemers. De bouwers wensen verlaging van de CPO-grondprijzen, marktconforme prijzen voor de
bouwgrond. De grond in de omliggende gemeenten is goedkoper. Voorstel: Waarom nodigen wij
niet wethouders uit of gaan wij ze bezoeken. Onderhandelen over de grondprijs. Raadsleden kunnen
dit meenemen naar de fractie. Vanuit de dorpsraad wordt opgemerkt dat middels brieven naar de
gemeente en overleg met verschillende bezoekende fracties, zij goed op de hoogte zijn maar nul op
request geven.
c. Onderzoek met gemeente, inwoners en belanghebbende partijen.
Inbreidingslocaties. Oude mensen willen blijven wonen. Vinkelse Slagen voorziet niet echt in
appartementen voor ouderen. Concepten die passen in het stoppen van bedrijven. Onze taak is dit
naar boven te halen. Dus alle twee: inbreidingslocaties en grond voor grond. Alles wat er gebouwd
wordt is meegenomen. Woningen voor senioren, hulpbehoevende mensen, alleen gaanden,
doorstromers en eenoudergezinnen.

Samenvattend: Via Rens contact opnemen met de gemeente. Inventariseren wat er leeft. Plannen
maken over mogelijkheden.
6. Visie Hooge Heide (Gebied tussen Rosmalen, Nuland, Vinkel)
a. Visie buitengebied Vinkel verder uitwerken.

Ideëen:
Een avond organiseren met imkers, ondernemersvereniging, Dierenbos, sportalliantie. Een visie/plan
ontwikkelen voor de komende decennia. De visie verder omschrijven, presenteren. Waterschap Aa
en Maas. De ecologische zône wordt uitgebreid. Ook richting Den Bosch verder uitbreiden. Voor
uitbreiding gebied Hooge Heide is er ook nog geld vanuit de provincie beschikbaar.
Met Markgraaf is er een afspraak over alle gronden, ook in Vught. Dit hoeft niet ten koste te gaan
van gelden Visie Hooghei.
Groter plan vanuit Den Bosch richting Vinkel. Aansluiting Maashorst.
Bernheze, Berlicum en Heeswijk hebben al een overlegvorm.
Breed brengen, meer potjes geld.
Aansluiting vanuit het Maximakanaal.
Heemkunde erbij betrekken.
Imkers, meer bloemen in de natuur. Schaapsherder, 200 schapen.
b. Fietspad over de Wetering langs Wolvenbos richting Kaathoven en over de Weteringswal richting
’s-Hertogenbosch
Het fietspad moet er snel komen. Breed brengen; er is een gesprek geweest om fietspaden aan te
leggen en de molen te ontsluiten.
7. Wijk- en dorpsbudgetten start 1 januari 2017
De z.g. BIG-gelden. Doel is de ambtenaren te ontlasten en de dorpen/wijken zelf te laten beslissen
over subsidies voor evenementen, clubs, verenigingen. Commissies kennen de gelden toe en het
wijkmanagement bewaakt. Een commissie bestaat uit 6 a 7 personen. Vanuit Vinkel nemen twee
personen deel.
Op 4 oktober vindt er een mini-conferentie plaats. Voorstel is de commissie voor te stellen aan de
dorpsraad en te laten vertellen.
Mogelijkheden zijn: Het geld in een keer besteden aan een project dan wel in delen uitkeren.
Mensenkunnen subsidie aanvragen.
8. Rondvraag
a. Zendmasten. Er zijn veel ontwikkelingen bezig, Vergunning is verleend aan alle providers.
b. Collectebussen. Aan inwoners wordt gevraagd een machtiging te verlenen om het aantal
collectanten te verminderen.
c. Hoe regel ik een taxi goedkoper. Elke dinsdag informeren op het wijkplein.
d. Situatie Heesch-West is nog niet bekend. Wachten op de provincie.
e. Schema vergaderen Dorpsraad wordt afwisselend op woensdag en donderdag.
Riki van Heijningen

