Notulen openbare vergadering dorpsraad 27 juni 2019.
Aanwezig 40 personen.

1.Opening, vaststellen agenda en notulen van de openbare vergadering van
16 mei.
In de notulen van 16 mei 2019 bij punt 7. Rondvraag, wordt de naam Jo v.d. Ven veranderd
in Jo v. Lokven.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Statusupdate bouwplannen Vinkel.
Bouwlocatie Marij van de Ven. Start bouw na de vakantie.
Bouw huisartspraktijk. Presentatie na de vakantie.
Bouw van Gerven. In totaal 26 appartementen. Koopappartementen aan de voorkant,
huurappartementen aan de achterkant. Boomgaard, vijver, parkeerplaatsen, Drentse schuur,
Leilinden.

4. Bedrijventerrein Heesch West.
-Initiatieven voor Indienen Zienswijzen op de uitgebrachte MER;
-De cumulatieve effecten van het bedrijventerrein en de groei van bedrijven, woningen en
verkeersbewegingen in de regio.
-In aanliggende woonplaatsen Rosmalen, Nuland, Vinkel, Geffen en Heesch de toenemende
pieken en fijnstof, lawaai en sluipverkeer in de morgen- en avondspits op de A59 en bij
calamiteiten op de weg;
-Het windturbinegeluid in de avond en bij nacht bij de omwonenden in een straal van 2 km.
Tijdens de vergadering kwamen aandachtspunten naar voren;
-Aanvankelijk geplande robuuste groene natuurbuffers worden nu vervangen door drijvende
zonnepanelen en windturbines.
-Waar wordt de nieuwe weg in de buurt van de Ruitersdam gepositioneerd?
-Maak je hard voor categorie 4 bedrijven.
-Ad van Heijningen leest zijn voorstel voor zienswijze dorpsraad voor.
-Maak de bewoners van de dorpen rondom bewust van de komende situatie (Ruwaard). De
wind staat vaak zuid/ west.
-Buurtverenigingen Koksteeg, Weerscheut, Achterste Groes, Dorpsraad, gezamenlijk
optreden.

-Projectgroep Heesch West voert het plan van de gemeente uit. Voor bezwaren bij alle
gemeenten zijn. Alle fracties aanschrijven.
-Eric Govers toont de gebouwen en windturbines op ware grootte en laat het geluid horen.
-Bezoek voor alle informatie de site www.eerlijkoverheeschwest.nl
-Zet op deze site een extra link met voorbeeldformulieren voor zienswijzen.
-Stuur zo veel mogelijk zienswijzen in.
-In een omtrek van 2 km van de windturbines daalt de waarde van de woningen.
-Vertegenwoordigers van politieke partijen, CDA, VVD, PVV, Gedreven waren tijdens deze
vergadering aanwezig en betrokken. PVV en Gedreven staan aan onze kant.

Rondvraag.
-Maak acties bekend via Echo, krantenkoppen, twitter.
-Het is beter individueel zienswijzen in te dienen met een eigen verhaal.
Voorbeeldzienswijzen via www.eerlijkoverheeschwest.nl.
-Vier kardinale punten voorleggen aan mensen; windturbines, verkeer, natuur, categorie 4
max.
-Met z’n allen vechten.
-Flyers voor iedereen.
-Raadsvergadering Heesch is met spandoeken bezocht door buurtverenigingen.
-Over de klankbordgroep bestaat het idee dat die met Heesch West geen tegengeluid heeft
laten horen. De groep heeft veel kritiek geleverd maar die is steeds afgewezen. Stemming in
de vergadering was: je kunt beter uit de groep vertrekken en je niet laten gebruiken.
- Met spandoeken naar ’s-Hertogenbosch.
-Alle argumenten bundelen.
-Gebruik maken van inspreken op 13 augustus in de Raad.

