Notulen openbare vergadering dorpsraad 13 september 2018.

Aanwezig 23 personen.
1. Opening, vaststellen agenda en vaststellen notulen openbare vergadering 5 juli 2018.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
- E-Fiber start met aanleg glasvezel. Aanleg wordt gestart in Geffen, dan Nuland en Vinkel. In
Vinkel komt overal glasvezel, ook in het Soperse Bos. In Kruisstraat wordt gedeeltelijk
glasvezel aangelegd. Acties van onze ambassadeurs Roy en Boy de Laat en Linda Akkermans
hebben mogelijk bijgedragen tot de aanleg, waarvoor veel dank. De route naar ’sHertogenbosch heeft waarschijnlijk ook geholpen.
- Plaatsen KPN zendmast telecommunicatie bij RWZI staat gepland in oktober 2018.
- Novadic , kinderartsen en GGD informatieavond “Een puberbrein, hou ’t fijn” , over
alcoholgebruik in Vinkel onder jongeren vindt plaats op 26 september vanaf 19.30u in ’t Zijl.
Huisarts Jos van der Sanden licht toe: Deze avond is bedoeld omdat hulpverleners het
alcoholgebruik van pubers als probleem zien en ouders vinden het soms moeilijk vinden om
hier mee om te gaan. Er wordt niet met vingers gewezen. Wat is de cultuur onder jongeren
en kunnen, willen we daar iets aan veranderen?
-Verhuizing huisartsenpraktijk naar tijdelijke locatie (voormalig kantoorgebouw Bouwbedrijf
Heijbra). Huisarts Jos licht toe: De verhuizing naar de tijdelijke locatie in de Brugstraat is half
december. Mogelijk wordt met de bouw van de nieuwe praktijk de tweede helft van 2019
begonnen.
-Voortgang bedrijventerrein Heesch West. De ontwikkeling van dit bedrijventerrein is 10 jaar
geleden begonnen. Ondanks bezwaren van de klankbordgroep, die recent in de raad zijn
besproken gaat de ontwikkeling gestaag door. De dorpsraad heeft hard ingezet op effecten
veiligheid. In de publieke opinie worden ook kritische geluiden gehoord. Problemen zijn
sluipverkeer, A59. Zonnepanelen wel op grote daken en niet in de groene bufferzones.
-Wethouder Roy Evers komt kennismaken in Vinkel.

3. Woonscan senioren. Antoon van den Elzen geeft een toelichting.
Het doel is ouderen te wijzen op de gevolgen van blijven wonen in hun huidige woning.
Senioren zijn uitgenodigd voor een gratis woonscan. In samenwerking met 2 woonadviseurs
wordt ter plekke een vragenlijst over de huidige woonomstandigheden met het zicht op
ouder worden en blijven wonen, ingevuld. Enkele weken na de woonscan bespreken de
adviseurs het advies met de bewoners. Dan zijn er 3 mogelijkheden: aanpassingen(laten)

doen, een verbouwing of helemaal niets. De scan is dankzij vrijwilligers en de gemeente ’s‘s-Hertogenbosch gratis, de aanpassingen zijn voor rekening van de bewoners. Aanmelden
voor Vinkel kan bij Antoon van den Elzen tel. 06-46212441. Mailen: antoonjoke@gmail.com
4.Bouwen in Vinkel.
-Vinkelse slagen. Fase 1 is met Godfried v.d.Braak besproken. Waterafvoer ook voor de
Vinkelse slagen. Van Wanrooij begint 2019 met de bouw van een rij woningen die verkocht
zijn.
Fase 2. Grondaankoop en vaststellen bestemmingsplan. Ontsluitingsweg naar de
Weerscheut. Bouwrijp maken, verwachte start 2019-2020.
-Fam.van den Berg, Brugstraat. Verwachte start bouw voorjaar 2019.
-Fam.van Gerven. Stemt bouwplannen verder af met de buurt. Plannen worden aangepast.

Rondvraag en sluiting.
-Beplanting Brugstraat. De perken worden in overleg met dhr. Klerks in november beplant.
Het verzoek is bodembedekkers weg en volle perken.
-Lindenlaan. Nog geen antwoord ontvangen op het voorstel is dat bewoners zelf onderhoud
doen. Pascal Peters heeft overzicht en vragen ingestuurd. Zodra er update is wordt het
doorgestuurd. Trottoirs zijn ongelijk en slordig aldus de bewoners. Hierover is al navraag
gedaan. Maar de rustieke trottoirs blijven. Er is ook een vraag over de nieuwe verlichting die
in de Brugstraat 80% en in de Lindenlaan 100% zou zijn. Oplossing is melden via de buitenbeter- app. Dan volgt altijd terugkoppeling.
-Project ommetjes. Project Sassendreef en de Nulandse Weerscheut. Het pad is maar 1/3
open. Landschapsbelang wil hieraan meewerken. Het grote werk moet echter de gemeente
doen. Marikenpad. Ad is hiermee bezig.
-Plein. Een informatiepunt in de vorm van twee hooibergen is toegezegd maar stagneert. In
’s-Hertogenbosch zijn 40 pleinen waar zich interactieve informatiepunten bevinden. Mark
Evers coördineert dit. Op 25 september is er een bespreking.

Volgende openbare vergadering op 22 november 2018.
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