Notulen openbare dorpsraadvergadering Vinkel 18 februari 2016
18 personen aanwezig:
Geert van Wanrooij

Ingrid van Zwambagt (CDA)

Ad van Heijningen

Robbert van Schaik (commissielid)

Henry Hubers

Gerard van Emmerink

Hans Meenhorst

Wim van Griensven

Nettie van den Hurk

Jo van Lokven

Nick van den Hurk

Jan van der Lee

Ton van der Leest (voorzitter)

Ebert van Wanrooij

Annemiek van Gerven (Rosmalens belang)

Hans Langenhuizen

Sjef van Creij (Rosmalens Belang)

Jacq Groenewoud

Opening en Mededelingen






Agenda is akkoord.
Wilma is vanwege ziekte verhinderd, hierdoor worden ingekomen stukken die niet aanwezig
zijn naar de volgende vergadering geschoven.
Het jaar van Jeroen Bosch is gestart, de dorpsraad is bij de opening aanwezig geweest.
Jos van Son is ziek en heeft zijn taken neergelegd, zijn taken zijn verdeeld over Paul Kagie en
Huib van Olden.
Rest en groenstroken
Zie nieuwsbrief.

2. Projecten
Pastoor Vogelsplein
Den Bosch heeft bepaald dat het Witgele kruis gebouw niet zal worden opgekocht. Omdat we toch
met het plein aan de gang willen en hier geld voor apart is gezet bij de gemeente, gaan we een
burgerinitiatief opzetten om hier toch voet in aarde te krijgen.
Er is vandaag een bijeenkomst bij de gemeente geweest waar de dorpsraad en ook de eigenaar van
het gebouw bij geweest zijn. Helaas was hier geen wethouder aanwezig, er is gesproken met Ted
Prinsen en William Jans. Hier is de lucht geklaard en besproken wat voor communicatiefouten er
geweest zijn. Als dorp Vinkel zijn we van deze fouten de dupe geweest, we blijven toch standvastig
vasthouden om van ons plein een mooi dorpscentrum te maken. Als we vanuit de dorpsraad een
(openbare) vergadering/informatieavond over dit onderwerp organiseren, kunnen we de commissie
ROB hierbij uitnodigen om de gehele geschiedenis door te nemen en tot afspraken te komen.
Vinkelse slagen
Er zijn op dit moment 3 à 4 kavels voor ruimte voor ruimte woningen verkocht.
Het CPO project telt 12 huishoudens, volgende week gaat de CPO-groep praten met de gemeente
over de kaders. Er wordt (door raadsleden) aangegeven dat er weinig speelruimte is in de grondprijs,
er is gezegd tussen de 230 en 280 euro per m2 kavel ex. BTW.

Glasvezel
Mabib heeft van de provincie subsidie gekregen om glasvezel aan te leggen. Midden-Brabant heeft
dit zelf gefinancierd. Men is in overleg met Mabib. KPN is koperleidingen aan het upgraden om te
concurreren. Bij Midden-Noord-Brabant zou iedereen mee kunnen doen met het glasvezel internet,
bij Mabib alleen als je in aanmerking komt vanwege de subsidie van de provincie, dit is aangegeven
met ‘de witte stip’. Om deze redenen is men in overleg om zoveel mogelijk mensen aan te kunnen
sluiten.
Vraag: Wanneer kan het (in het gunstigste geval) in Vinkel zijn? Eind 2017.
GSM/UMTS
Er is aan de zendmasten van KPN gesleuteld, er blijkt wat meer bereik te zijn in Vinkel. Maar
mondjesmaat. Het project staat nog steeds in beeld bij de dorpsraad, er is aangegeven bij KPN dat hij
moet komen.
3. Windturbines
Ad heeft afgelopen maandag ingesproken bij de commissievergadering inzake de windturbines op
Heesch West met de bezwaren van de Dorpsraad. Hierin komen de punten uit onze brief (zie
website) naar voren. Vanuit de commissie werd beargumenteerd dat ze ‘iets aan het milieu’ moeten
doen. Dit hoeft echter niet op gemeentegrond.
4. Busvervoer-Initiatief oprichten wijkbus
In Rosmalen is lijn 4 (Sparrenburg) uitgevallen. Er is nu een initiatief opgezet om een nieuwe lijn op te
zetten. Daarmee zijn er 5 initiatieven in totaal: de buurtbus, de lijnbus, de belbus, de senioren-bus en
het voorstel voor een extra wijkbus. Een extra wijkbus laten rijden lijkt ons niet nodig, omdat deze
een bedreiging kan zijn voor het in stand houden van de buurtbus. Voor Vinkel is de buurtbus erg
belangrijk omdat deze ook naar Uden naar het ziekenhuis rijdt, als de wijkbus de buurtbus
ondermijnd dan zou deze wel eens kunnen komen te vervallen. Dit moeten we niet willen. Bij de
Seniorenbus moet je minimaal 65 jaar zijn en mag er geen mantelzorger o.i.d. mee, tussen de middag
en na half 5 rijden ze niet. Ze krijgen extra subsidie voor het rijden naar Nuland en Vinkel. Deze dienst
zou vele malen flexibeler moeten worden. Maasdonk heeft hier geld in gestoken, hier is geld voor
betaald en dit kan (binnen 2 jaar) nog terug gevraagd worden.
5. Rondvraag
Fiets- en voetpaden Visie Hooge Heide
Er is een nieuw personeelslid Nicole van Dal bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch die betrokken is bij
Visie Hooge Heide inzake ontwikkelen fietspadenplan, hierom volgt een nieuw overleg. Er is ook een
mogelijkheid om een brug te verkrijgen van Fa. Heijmans, dit zal men hier bespreken met
belanghebbende partijen.
Ingrid: Vrijkomende agrarische bestemmingen, heeft de dorpsraad hier bericht van gehad? De ZLTO is
een ‘raad on tour’ aan het organiseren door het buitengebied van den Bosch. Als je een locatie hebt
die je graag aan de gemeente laat zien geef dit dan aan bij Ingrid of Jacq. Den Bosch wil graag
structuur brengen in dit soort ondernemingen. Er is een inspraakreactie van Engelen-Bokhoven die
enkele andere bestuurs- en wijkraden heeft gevraagd om het voorstel te steunen.
Ad: Vorige keer hebben we het over het Molenpad gehad, er is gevraagd of dit pad afgesloten kon
worden voor motorisch verkeer. Dit is een openbare weg, een bord is mogelijk; afsluiting niet.
Gerard: Worden de drempelhoeken op de Brugstraat nog aangepast? De normen zijn aangehouden,
hier kan men niet veel aan doen.

Henry: Tijdens zware regenval zie je plassen op de brugstraat staan, dit kan niet goed zijn voor het
wegdek.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om

