Notulen openbare vergadering dorpsraad 14 september 2017.

Aanwezig: 19 personen.
Afwezig: Netty van den Hurk, Alexander Vromans, Geert van
Wanrooy.
Opening: Ton heet iedereen welkom.
Mededelingen: Ton bedankt Jacq Groenwoud voor zijn inzet voor de
dorpsraad. Jacq heeft een bestuursfunctie bij ZLTO Oss-’sHertogenbosch aanvaard en daardoor een keuze moeten maken. Ton
brengt hem een gevulde mand namens de dorpsraad.
Herinrichting Pastoor Vogelsplein: De start voor de gefaseerde
aanpak van de herinrichting van het plein is gepland op 9 oktober.
Informatieborden zullen de omleidingsroutes aangeven.
Bij de herinrichting wordt de koppeling tussen het Pastoor
Vogelsplein en het plein voor de kerk benadrukt. Het zicht op de kerk
blijft vrij. De bestrating voor de kerk is vlak en op gelijke hoogte met
het plein. Hierdoor wordt het verkeer afgeremd en bij evenementen
kan de gevel van de kerk als achterwand dienstdoen.
Enkele bomen, beugels, muurtjes en bankjes worden verwijderd. De
inrit van het plein blijft hetzelfde. Daar blijven ook paaltjes staan. De
kast voor stroomvoorziening wordt verplaatst. Bij het zebrapad op de
hoek van de Weerscheut worden beugels hergebruikt. De doorgang
voor het verkeer is daar dan 4,5 meter. De dorpsraad vraagt na of er
bij de herinrichting ook glasvezel in dat gedeelte van de Weerscheut
wordt gelegd. De afwatering van het Plein naar de school is nog niet
goed geregeld en kan mogelijk in de herinrichting opgenomen
worden. Er is nog discussie met de gemeente over wie er eigenaar is
van de grond. Er wordt ook nog met de gemeente overlegd welke
haag er bij de herinrichting wordt gezet. Onze wens is een
beukenhaag i.p.v. de door de gemeente beoogde olijfwilg.

Er komt een overkapping op het Plein in de vorm van een hooimijt
van glas, hout en staal. Over de uitvoering hiervan wordt nog
nagedacht. Een ruimte van 6 bij 6 meter is beschikbaar. In de
overkapping zijn bankjes, een informatiescherm, schuilruimte
gepland.
Het groot onderhoud van de Lindelaan komt in het voorjaar aan de
beurt.
Website “Ons Vinkel”.
Het idee voor dit digitale platform is ontstaan door de vraag binnen
de dorpsraad hoe verbinden we het hele dorp en brengen we
mensen op de hoogte van wat er in het dorp te doen is.
Nick van den Hurk presenteerde www.onsvinkel.nl Op deze site is
informatie te vinden over alle verenigingen, de dorpsraad, huisarts,
wijkagent en meer.
Op 10 oktober is er in de een bewonersradenoverleg in de molen in
Vinkel. Op deze avond wordt de site nogmaals gepresenteerd.
Rondvraag:
Ger van de Hombergh. Ger vraagt aandacht voor het mogelijke
verdwijnen van het steunpunt in Vinkel. Hier kunnen elke donderdag
tussen 13.00u en 15.00u in ’t Zijl vragen gesteld kunnen worden over
alles op sociaal gebied en voor ondersteuning van ouderen in de
gemeente. Voor vragen die niet beantwoord kunnen worden is er
een verwijsfunctie.
Annemiek van Gerven. Op 23 september staat er van de partij
Rosmalens Belang een tentje voor de coöp. Er is informatie over de
Vinkelse Slagen en de herinrichting van het Pastoor Vogelsplein.
Ebert van Wanrooij stelt vragen over de bus van lijn 5 die doorrijdt
als hij vol is. Soms volgt er dan nog een bus. Als oplossing wordt
voorgesteld Arriva te bellen.

Jo van Lokven stelt vragen over de verdichting waardoor er ruimte
komt voor bouw van 11 woningen met kleineren kavels in de Vinkelse
Slagen. Kunnen we de gemeente aan de plannen houden?
Individueel kan er bezwaar gemaakt worden. Het plan is niet
wezenlijk veranderd.
Gerard van Emmerik stelt vragen over het onderhoud van de
groenvoorzieningen.
Bij vragen kan contact opgenomen worden met de gemeente via de
Buiten Beter App. Zie ook de reactie van Pascal Peters.
De heer Scheffers stelt vragen over een brief die huis aan huis is
bezorgd over een onderlinge leen-app.
Pascal Peters van de dorpsraad gaat in op de vraag over het
onderhoud van openbaar groen. Deze zomer was het erg droog.
Langs doorgaande wegen zal het groen vervangen worden. Hij heeft
contact met de gemeente over de slechte staat van de fietspaden.
Nog dit jaar zal een aantal fietspaden aangepakt worden is
toegezegd.

