Notulen openbare vergadering dorpsraad Vinkel 16 mei 2019.
Aanwezig 30 personen.

1.Opening. Notulen 24 januari en 14 maart vastgesteld. Agenda. Spreektijd Ron van der
Wurff namens Dierenbos ingevoegd.
2.Mededelingen, ingekomen stukken.
3. Wijk- en buurtmonitor 2018 door Lieke Bastiaanse, gemeente ’s-Hertogenbosch. Wat
zijn de ontwikkelingen in Vinkel sociaal en economisch.
De wijk- en buurtmonitor geeft inzicht in de actuele situatie en de ontwikkeling in de wijken,
buurten en dorpen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en is een informatiebron voor de
gemeente. Elke twee jaar wordt er een onderzoek gedaan. Laatste onderzoek is van 2018.
Lieke bespreekt: Vinkel scoort sterk in omgaan met elkaar, eigen geluk, woonomgeving,
samenleving, bewonersparticipatie, mantelzorgers maar laag bij cultuur. Daarin worden
vooral schouwburg- museum-en bioscoopbezoek meegenomen. Muziekvoorstellingen,
muziek beoefenen, carnaval en kermis tellen nog niet mee bij cultuur. Punt van aandacht
voor de volgende enquete. Verder kwam naar voren dat toenemende vergrijzing een
probleem kan worden. Uitgebreide informatie is te vinden op: www.shertogenbosch.nl/wijkenbuurtmonitor. Cijferinformatie over o.a. Vinkel op www.shertogenbosch.nl/os/
4. Ron van der Wurff namens Dierenbos.
Ron gaf namens de Belangengroep Jaargasten Vinkeloord , een uiteenzetting over de
situatie. De huidige bewoners hebben van de gemeente de mededeling gekregen dat ze
vanaf 1 januari 2020 niet meer permanent op Vinkeloord mogen wonen. Er zijn bewoners
die van de gemeente Maasdonk al meer dan 40 jaar gedoogbeschikkingen hebben. Hij
benadrukt dat de leefbaarheid in het park goed is. De parkmanager houdt toezicht. De
dorpsraad is door de gemeente niet benaderd over deze stap. Bij vertrek ontstaat er een
leegte in het park, minder inwoners is een nadeel voor de middenstand in Vinkel, de
huisartspraktijk, school, verenigingen. De criminaliteit kan toenemen.
Door de Belangengroep is er contact opgenomen met de politiek. De dorpsraad volgt de
ontwikkelingen.
5. Buurtbemiddeling door Alexander Vromans en Nick van Duren.
Alexander en Nick leggen uit: Buurtbemiddeling is een vrijwilligersorganisatie, die buren met
problemen met elkaar, weer met elkaar laat praten. Te denken is aan o.a. geluidsoverlast,
andere cultuur, drugsgebruik, pesterijen. Van de 50, na een tweedaagse training
gecertificeerde, bemiddelaars gaan er altijd twee tegelijk naar een melding. Gemiddelde
duur van een casus is 2 a 3 weken en na 6 weken is er nazorg. Bemiddelaars voeren
gesprekken met beide partijen, zijn onafhankelijk, kiezen geen partij, zien de mens achter de

situatie. Twee keer per jaar vindt er gesprek met de gemeente plaats. Slagingspercentage is
80%/ 90%. Voor meer informatie: www.buurtbemiddeling073.nl
6. Bedrijventerrein Heesch West. Uitwisseling informatie. Dinsdag 23 mei info avond 20.00u
in ’t Zijl.
De klankbordgroep Heesch West heeft de ervaring dat de stappen die genomen zijn binnen de
wettelijke normen liggen. Heesch West is alleen gevoelig voor grote logistiek en maximale benutting
van de natuurbuffer met zonnepanelen en windmolens. Er is ruimte gekomen voor lokale
ondernemers op restpercelen van 1 tot 5 ha.
De buurtgroep Koksteeg wil graag ideeën delen met de dorpsraad.
1. Het is niet duidelijk waarom de Koksteeg wordt afgesloten. Vrachtverkeer rijdt nu ook
door de Koksteeg.
2. Waarom 3 windturbines in de Heesch West terwijl er al 26 in de polder komen?
3. Sommige buurtbewoners willen graag de Ruitersdam behouden als half verhard pad.
Ton wijst op de site Heesch West.nl en op de site van de gemeente Oss waar veel informatie te
vinden is. Verder wordt iedereen uitgenodigd voor 23 mei 20.00u in ’t Zijl waar een informatieavond
over Heesch West gehouden zal worden.
7. Rondvraag.
Nettie v.d. Hurk vraagt Dierenbos de Dorpsraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Jo v.d. Ven vraagt het herstellen van het monument op het plein bij de gemeente aan te kaarten. Dit
kan via de buiten-beter-app.
W.Scheffers: De groenvlakken in de Lindenlaan zijn inmiddels in orde.

