Notulen openbare vergadering dorpsraad 11 mei 2017.

Aanwezig 18 personen.
Afmeldingen Sjef v. Crey, Pascal Peters, Jos van Son, Jan Bakker, Gerard
Hermsen, Giel van Akker
Afwezig: Alexander Vromans, Ger van den Homberg, Nick van den Hurk.
-Opening.
-Sociale veiligheid en buurtpreventie.
Presentatie door Alex Bekkers.
Burgers kunnen bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van hun
woonomgeving. Dit kan op meerdere manieren.
- Buurtpreventie. Een team van buurtbewoners gaat lopend of op de fiets
door de wijk, heeft een signalerende functie en werkt samen met politie
en gemeente.
- Buurt Informatie Netwerk. BIN. Samenwerkingsverband tussen
bewoners, politie en gemeente. Als lid van BIN krijg je per mail
gebiedsgerichte berichten, adviezen en oproepen over veiligheid.
- Buurtapp. Signaleren en alarmeren over onveilige en ongewenste
situaties in de buurt.
- Burgernet. Je ontvangt tijdens spoedsituaties een bericht via telefoon.
- Camera in beeld. Politiesysteem dat achteraf informatie opvraagt,
vastgelegd via particuliere camara’s. Men kan zich hiervoor aanmelden.
- Preventieadvies. Voor inwoners van ’s-Hertogenbosch gratis advies voor
beveiliging van de woning.
- Bossche buurttent. In de avonduren wordt in en om een tent die in de
buurt opgezet wordt preventie-advies gegeven.
- Op www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer is veel informatie te
vinden over sociale veiligheid en buurtpreventie in de gemeente ’sHertogenbosch.

Status update geldautomaat Rabobank.
Mededelingen door Monique van den Hurk van Rabo.
Wat betreft plaatsen van een nieuwe pinautomaat is de oplossing zeer nabij.
De ledenraad heeft vergaderd en te maken gehad met nog strengere
veiligheidseisen vanuit Rabo Nederland. Het is in ieder geval zeker dat er weer
een pinautomaat gaat komen in Vinkel. Binnen enkele weken komt er
duidelijkheid. Het streven is dat de pinautomaat er staat voor de
bouwvakvakantie.
Rondvraag.
Een vraag over de stand van zaken wat betreft CPO. Antwoord: Alle
vergunningen zijn binnen. Er kan gestart worden.
Een vraag over de status Pastoor Vogelplein. Antwoord: Er is een boom
verdwenen. Lindelaan en Plein worden samen aangepakt. Begin
werkzaamheden in het najaar.
Reactie: Tempo is veel te laag. Maak gebruik van burgerinitiatieven,
spreekrecht.
Discussie over plaatsen van windmolens, de gemeenteraad besluit waar de
molens geplaatst worden. Dan is er geen inspraak meer. Hoe hoger de molen
hoe meer subsidie.
Brievenbus is inmiddels geplaatst bij de oversteekplaats van de basisschool.
De website Ons Vinkel gaat na de zomer on line.

