Notulen openbare dorpsraadvergadering 17
september 2015
Aanwezig: 25 mensen, Jan Bakker, Henny Hubers, Jan van der Lee, Ebert van Wanrooij,
Hans, Rini en Annemiek van Gerven, Jo van Lokven, Geert van Wanrooij, Wim Platenburg,
Kim, Hans Langenhuizen, Wim van Griensven, Piet van den Elzen, Hans Meenhost, man,
Nico van Nuland, Adrie Hendriks, Netty van de Hurk, Wilma, Nick van de Hurk.
1.

Opening

2.
Welkom aan raadslid Annemiek, dorpsraad Nuland, verenigingen, student die het
gedrag tijdens de dorpsraad observeert.
3.

Agenda wordt vastgesteld.

a.
Jo van Lokven is gestopt als bestuurslid bij de dorpsraad. Ton memoreert Jo in zijn tijd
van actief zijn voor de dorpsraad, Jo zal actief blijven in Vinkel.
b.
Overlijden van Rini van de Ven, Ton memoreert Rini als raadslid en actieve inwoner
van Vinkel en de EHBO (aanschaf AED’s), Rini als man van de verenigingen. Postuum wordt
Rini geëerd en krijgt applaus.
c.
Papierinzameling in overgangsjaar 2015 nog door de verenigingen. RIB met
verdienmodel voor verenigingen met inzamelen van textiel, frituurvet. Pilot met
textielinzameling in Nuland en Vinkel voor 30 cent per kg. Papierinzameling in 2016 door de
verenigingen. Annemiek is benieuwd hoe de verenigingen dit vinden. Er is niemand van de
papier ophalende verenigingen aanwezig. Idee om informatieavond hierover te organiseren.
De vraag is wat de opbrengst van deze nieuwe inzamelingen zal zijn. Voor frituurinzameling
en kledinginzameling is er nu ook een prima systeem. Tegenstrijdige belangen met de
huidige inzameling bij de supermarkten.
d.
Hondenvoorzieningen, flinke hondenbelasting in sH. Verwacht wordt een voorstel voor
hondenuitlaatplaatsen, voorlichting kan beter. Ger geeft aan dat in Nuland al is gesproken
hierover met de wijkmanager Rens. Draagvlak creëren bij hondenbezitters en niethondenbezitters. Buurtverenigingen aangeschreven, geen reactie. Wil Klerks heeft de
mogelijkheden gepresenteerd in Nuland, waarna de aanwezigen hondenuitrenvelden en
uitlaatroutes kunnen worden gerealiseerd. Ideeën zijn vandaag met BOR besproken en
voorstel gedaan. Dit wordt nu ambtelijk bezien. Totaalplan voor Nuland gemaakt met 3
locaties op gemeentegrond. Hondenuitlaatroute en –veld wordt door de gemeente opgeruimd.
Moet toegankelijk zijn voor hondenpoepmachine. Wil Klerks uitnodigen.
e.
Opening Brugstraat. Deze is geopend, lang geduurd, bomen snel gekapt, uiteindelijk
weer opgepakt, goed geluisterd naar werkgroep van de Brugstraat in de 2e fase. pakken punt
(melden), betonblokken staan er nog op diverse plekken. Qua werkgroep staat er niets meer
op de agenda. Via Rens melden, Lars Berkelmans (bespreken). Moet wel 100% zijn bij
oplevering.
4.

Projecten

a.
Vinkelse Slagen wordt druk bewandeld, bouwrijp gemaakt, ingezaaid met gras. Fietspad
is omgezet naar weg voor autoverkeer in eenrichtingsverkeer. Nu is fietspad Lijst van ca. 20
mensen die al eerder interesse hebben getoond. Proces van 2 jaar, 1 jaar ontwikkelen en 1 jaar
bouwen. Voorstel voor 20 woningen kan grond voor worden gereserveerd. Het is voor
starters, doorstromers, senioren. Alles kan en mag. Bestemmingsplan is welstandsvrij.
Starterslening is al bijna op. Maandag 21 september om 20 uur n ’t Zijl.
b.
Pastoor Vogelsplein. Overleg met wethouder Jos van Son en William Jans als ambtenaar
(heeft meerdere pleinen ontwikkeld in sH). Goede aansluiting tussen fase 1 en 2. Zijn
constructieve gesprekken. Het ging ook over de aankoop van het WG-kruisgebouw. Roelf
Loeffen wil nog steeds verkopen. Hierover zijn gesprekken gevoerd. Hiervan komt een notitie
en een afspraak tussen ambtenaren, wethouder van Son en Loeffen. Wim Platenburg geeft
aan dat er consesus was over verdeling fase 1 en 2. De aankoop zou een langdurige
geschiedenis worden. Nu gaat de aankoop van het gebouw weer een grote rol spelen. Eerst
fase 1 doen en dan fase 2. Werk met werk maken is niet gebeurd bij de Brugstraat en Pastoor
Vogelsplein. Wim adviseert om fase 1 nu te starten en de aankoop van het gebouw op termijn
te realiseren. Nu wordt het weer op het gebouw geschoven, dat ligt behoorlijk zwaar. Hans
Meenhorst geeft aan dat de aansluiting weg zou vallen, daarmee zou fase 1 wegvallen. Er is
een (extra) budget van ca. 0,5 mln euro beschikbaar voor Vinkel en dat zou in het plein
kunnen worden geïnvesteerd, waarmee ook het gebouw kan worden aangekocht. In Vinkel is
weinig bekend over de huidige stand van zaken van het plein. Actie: na overleg publicatie in
de Echo. Afdak op plein plaatsen.
5.

BIG-gelden

Geert licht toe: wijkgericht werken, als initiatiefnemer is geld aan te vragen. 3,5K beschikbaar
om te verdelen obv aanvragen max. 750 euro per initiatief. Adviescommissie van 4 personen.
Op dit moment 2.450 besteed. Nog 1.050 euro beschikbaar, 750 nog lopende. Nog 300 euro
beschikbaar in 2015. Commissie geeft het geld wat is aangevraagd, zodat het geld ook is
verdeeld. Wie komt heeft gekregen van de commissie. Projecten Odio 450 voor spullenmarkt,
historisch oogstffeest 750, heemkunde 500 euro voor verhuizing naar benedenverdieping (1
november opening) en vinkelse molen 750 openingsactiviteit voor de gemeenschap,
ruitersport 750 euro. Nu nog 300 euro in kas. Er kan nog aanvullend geld worden
aangevraagd bij de gemeente sH. Doel is om mensen bij elkaar te brengen in het openbaar.
Vanaf 2016 wordt de regeling (Sociaal Activeringsfonds) anders, alle budgetten worden bij
elkaar gedaan. 900K naar inwoneraantal te verdelen. Dan ruim 15.000 voor Vinkel, is
ongeveer gelijk. Vinkel haalt al die andere potjes geen geld. Op 30 september in cie MO.
Annemiek wil graag praten met mensen uit Vinkel en Nuland. 24 september ook geagendeerd
in Bewonersradenoverleg, is wel openbaar. Annemiek vraagt mensen om mee te denken w.o.
Nico, Geert, Adrie, Ger. BIG is een projectenpot, niet voor structurele uitgaven. In
beoordelingscie moeten mensen van bepaald niveau gaan zitten, dat is nog onduidelijk. Nog
onduidelijk of het een bewonersaangelegenheid of dorpsraadaangelegenheid is. Nu is een mix
in de commissie. Gemeente blijft rechtstreeks betalen aan de verenigingen.
6.

Rondvraag:

Jan Bakker: buiten beter app om klacht bij Groeiring, kolken gerepareerd. Gebrek in straat of
verlichting melden mbv buiten beter app. Wordt snel op gereageerd. Wim Platenburg heeft
dezelfde ervaring met kapotte kolk bij zijn voordeur.

Ebert van Wanrooij: Bij Edward Bosch is poort altijd dicht, is het mogelijk om deze openen
of draaipoort van te maken. Henry Hubers geeft aan dat EVZ is en dat het waterschap geen
toestemming heeft gegeven bij een eerder vraag hierover. Ebert vraagt of dorpsraad dit kan
oppakken, alleen voor wandelaars.
Vluchtelingenwerk voor Autotron. Eind oktober besluit over AZC. Is hiervoor een
meldpunt? Henk uitnodigen. 088-7155667 of autotronrosmalen@coa.nl. Iemand van de
gemeente of COA uitnodigen. Vluchtelingenwerk uitnodigen.
Rien van Gerven, Sportalliantie. Verenigingen in beeld brengen, sportcultuur bevorderen,
kortsluiten voor de volgende vergadering. Rien geeft aan dat het in Rosmalen heel goed
werkt. Actie Ton. Vraag Annemiek: werkgroep Sport instellen (bestuursvergadering).
Annemiek van Gerven, rapport ontvangen, gelezen. Oss en Den Bosch redelijk gecharmeerd.
Waarschijnlijk geen draagvlak vanuit Vinkel en Heesch, dan moet dit wel op tijd worden
aangekort. Als er geen draagvlak is vanuit Vinkel, dan wordt daarmee rekening gehouden. Bij
de Brand zouden er ook een paar komen, dit gaat niet door omdat Sint Michielsgesteld erop
tegen is. Annemiek van Gerven geeft duidelijk aan de dorpsraad nu actie onderneemt en stem
laat horen. Bernheze willen ze niet op hun gebied, alleen op Bosch gebied. Dan komt het in
Vinkel. Bewoners Vinkelse Slagen kijken er tegenaan.
Ger van Hombergh, 4 oktober 50plusmarkt. Ger heeft gefietst met ambtenaren van sH, waren
verbaasd over het grote grondgebied. Ad heeft ook mee gefietst.
Piet van den Elzen, Vinkelse Slagen nog geen huizen beschikbaar. Aantal inwoners Vinkel is
2.400. Staat op funda als 1.000 inwoners. Verzocht om dit zelf bij funda aan te geven.
Hans Meenhorst: windmolens. Nu lobbyen als groep, nog geen mogelijkheden voor individu.
Man: verkeerafwikkeling en vrij liggende fietspaden bij start Heesch-West. Eerst
infrastructuur regelen. Als Vinkel en Nuland goed bij de les blijven. Deze coalitie hecht erg
aan draagvlak. Negeren van draagvlak wordt het niet.
Netty: Zendmast bouwvergunning, inwoners moeten klacht indienen. Echo strakke instructie
opnemen in de Echo. Voorbeeldbrief of telefoonnummer opnemen. Contact Netty.

