Notulen openbare vergadering dorpsraad 5 juli 2017.
Aanwezig: 17 personen, van wie 4 dorpraadsleden.
Opening: Ton heet iedereen welkom.
Mededelingen: Ton deelt mee dat bestuurslid Geert van Wanrooy vandaag is
geopereerd en binnen 4 dagen weer thuis zal zijn. Hij wenst hem veel
beterschap.
Presentatie door Drs. A. Groot Bluemink, directeur/bestuurder Sint Jozefoord.
De heer Groot Bluemink vertelt dat eenzaamheid een subjectief gevoel is. Uit
onderzoek is gebleken, dat eenzaamheid veel voorkomt bij zowel de
leeftijdsgroep boven de 80 jaar als ook bij jongeren tussen de 15 en de 24 jaar.
Jozefoord organiseert nu drie keer per jaar een festiviteit of bijeenkomst voor
mensen in de doelgroep. De bedoeling is op het terrein van Jozefoord een
zelfstandig functionerende kloostertuin met groenten, fruit en ook pluimvee
aan te leggen. Ouderen en in de toekomst misschien ook jongeren kunnen hier
dan 365 dagen per jaar terecht. Er is dan weer een doel in hun leven en
mogelijk helpen ouderen elkaar door elkaar te ontmoeten.
De heer Groot Bleumink heeft contacten met het Oranje Fonds. Waarschijnlijk
zijn er voor het project drie achtereenvolgende jaren subsidiegelden
beschikbaar. Daarna houdt de subsidie op.
De heer Groot Bluemink wil graag bekendheid geven aan het toekomstige
project kloostertuin en komt ook graag in contact met iemand die met verstand
van zaken, op vrijwillige basis, als coördinator, dit project wil ondersteunen.
Tevens wil hij via parochies, dorpsraden, gezondheidszorg in contact komen
met bezoekers die voor het project in aanmerking komen.
Ideeën zijn welkom via mail: dorpsraad@gmail.com
Voor verdere informatie ga na de bouwvakvakantie naar de website: www.
Jozefoord.nl
Presentatie door Bas van den Elzen. Beweegmanager Sport Alliantie Rosmalen.
Bas is als functionaris van de Sportalliantie actief bezig kinderen beter en meer
te laten bewegen. Het sportaanbod is groot en kinderen uit Nuland, Vinkel en

Rosmalen kunnen op deze manier kennis maken met veel sporten en het
aanbod is veelal gratis.
Tijdens de presentatie toonde Bas een film waarin veel kinderen uit Vinkel
enthousiast aan het sporten waren in ‘t Zijl.
Kosten voor de huur van ’t Zijl, die tijdens sportactiviteiten door de Sport
Alliantie gemaakt worden, kunnen ter vergoeding, aangevraagd worden via
BAG-gelden.
Veel informatie is te vinden op: www.sportalliantierosmalen.nl en ook via
www.facebook.com/sportalliantierosmalen.

Rondvraag.
1. Een verzoek de brievenbus te verplaatsen. De huidige plek wordt
vanwege laden en lossen en ouders die kinderen naar school brengen als
ongeschikt gezien.
Wijkmanager Rutger neemt via gemeente contact op met Post nl.
2. Vraag over onderhoud slechte staat fietspaden.
Rutger vraagt na of er al een planning is.
3. Wijkagent Gerard Hermsen laat weten dat Vinkel voor weinig problemen
zorgt. Er zijn slechts enkele meldingen.
Een idee om de gegevens voor bereiken van wijkagent Gerard Hermsen
0900-8844 bij de vaste contactgegevens in de Echo te plaatsen.
4. Vraag over paaltjes met gegevens over gas/water die omgestoten
worden. Dit kan gemeld worden via de buiten-beter-app.
5. Verzoek voor verbetering van de jeu- de- boules baan wordt gemeld aan
Bart Hoeijmakers, ambtenaar openbare ruimte ’s-Hertogenbosch.
6. Problemen over omleidingsroutes kunnen bij de gemeente gemeld
worden als de gemeente die routes heeft uitgezet.

