Notulen openbare vergadering 15 december
2016.
Thema’s: Fleur Vinkel op, Reconstructie Pastoor Vogelsplein en de
Lindelaan, Visie Hooge Heide.
Ton opent de vergadering. Welkom aan alle sprekers en inwoners van Vinkel. Aanwezig
ongeveer 45 personen.
Mededeling: Op 8 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Zijl: Vinkel groet en ontmoet.
De burgemeester, Ton Rombouts, zal hierbij aanwezig zijn.

Opfleuren van de toegangswegen van Vinkel door Bart
Hoeymakers.

Bart Hoeymakers van de gemeente ’s-Hertogenbosch presenteert: Fleur je gemeente op.
Hij vertelt dat hij iets komt halen nl. kennis, behoefte van de bewoners. Ideeën en andere
mogelijkheden. Aanleiding is dat door bezuiniging veel openbare ruimtes zijn bedekt met
gras. Makkelijk te onderhouden maar saai. Bloemen, vaste planten en bomen zijn ook
mogelijk. De entrees van de dorpen en wijken kunnen er fleuriger uitzien.
Een mogelijkheid is dat inwoners zelf meedenken en onderhouden. Bart Hoeymakers maakt
voorzetjes voor de entrees van de wijken, Rijckevorselseweg, Vinkelsestraat, Koksteeg. De
borders in de Brugstraat kunnen fleuriger. De uitvoering kan in het voorjaar beginnen. Bart
ontvangt graag ideeën, wensen. Hij is weer te gast tijdens de openbare
dorpsraadsvergadering van 1 februari om antwoorden te halen.

Herinrichting Pastoor Vogelsplein. Door William Jans van de
gemeente Den Bosch
In het voorjaar wordt de Lindelaan tot aan de Vinkelsestraat en tot de Brugstraat, opnieuw
ingericht. Na de zomer is het project klaar. Er vindt een koppeling met van de straat met het
plein en het Kerkplein plaats en de wand van de kerk wordt bij evenementen als achtergrond
voor een podium gebruikt. De ruimte tussen de pleinen wordt vlak waardoor het verkeer
vanzelf langzamer gaat rijden. De maximumsnelheid bedraagt daar 30 km per uur. Het plein
is het hart van Vinkel en wordt gebruikt bij evenementen. Het plein is nu rommelig. Er staan
beugels aan de zijkanten, de bestrating is ongelijk. De beugels worden, voor het stuk langs
de Weerscheut en de Lindenlaan, vervangen door beukenhagen. Tussen de bestaande
bomen komt een ruim voetpad. De bestrating wordt hier verder uitgewerkt. Een

cirkelvormige bank wordt geplaatst om een boom en enkele bomen worden gekapt. Er komt
een ruime overkapping in de buurt van het kruisgebouw. Hier is de opstapplaats voor de bus,
fietsers kunnen er schuilen en op de wanden kunnen mededelingen bevestigd worden.
Mogelijk kan er in samenwerking met het bedrijfsleven een led scherm geplaatst worden.
Het plein blijft groot genoeg voor evenementen. Bij grote evenementen is in een
omleidingsroute voorzien. Het zebrapad wordt meer naar het midden van de pleinrand
verplaatst. De afwatering is geen probleem. Op het plein ligt open bestrating, extra opvang
voor regenwater. Het wandelpad naast de huisartspraktijk praktijk zal bij het onderhoud
worden meegenomen.

Visie buitengebied Vinkel door Nicole van Dal-Abrahams.
Samen met Joris van Esch van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft Nicole een toekomstvisie
geschreven over het buitengebied van Vinkel. Genoemd worden recreatie, landschap en natuur in en
rondom Vinkel. Dit gebied is onderdeel van de Hooge Heide en past in de Groene Delta, het
groenprogramma van de gemeente Den Bosch. Het groenprogramma is in ontwikkeling en als thema
voor ons gebied is gekozen voor gezondheid. Hooge Heide is een zeer divers gebied en het meest
toegankelijke zorglandschap van Nederland. Zorginstellingen, recreatieondernemers en toerisme zijn
sterk vertegenwoordigd. De wens is het aanleggen van fietspaden en een brug over de Wetering.
Daar moet samen naar toe gewerkt worden. Vergunningen en subsidie moeten aangevraagd
worden. Vanavond zijn de eerste contouren besproken. De inspraakfase is nog niet aan de orde.
Verzoek van Ton van der leest aan publiek om zich aan te melden voor de werkgroep.

Rondvraag.
-Wethouder van Son en raadslid Annemiek van Gerven: De wijk- en dorpsbudgetten. Wat leeft er en
waaraan worden de gelden besteed? Breng in beeld wat de bewoners willen. Antwoord: Dit wordt
besproken in de bewonersadviescommissie.
Wethouder van Son: Er is een motie aangenomen over het versneld realiseren van 5 sociale
huurwoningen. Woningstichting Mooiland wordt hiervoor als eerste benaderd.
Evert van Wanrooy: -tv.73 zendt een programma uit over Vinkel en de bouw van de Vinkelse molen.
Kanaal Ziggo 44.

Ton bedankt iedereen voor de komst en wenst allen een schitterend
2017!
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