Notulen openbare vergadering dorpsraad 17 mei 2018.

1. Aanwezig 32 personen.
2. Mededelingen en ingezonden stukken.
In het kader van zijn masteropleiding houdt Hans Brouwers op 1 juni van
13.30u tot 16.30u het “Seminar Vitaal Vinkel 2020-2030” in Molen de Zwaan
te Vinkel. Betrokken inwoners worden uitgenodigd te brainstormen over
ideeën om Vinkel vitaal te houden nu maar ook in 2020-2030. Aanmelden
via mail: hansbrouwers@hvhl.nl of appje/bellen 06-51570488.
3. Carnaval 2019 organiseren.
Een levendige discussie over het op een vernieuwende manier organiseren
van carnaval in Vinkel in samenwerking met stichting Kafland, verenigingen,
horeca, ondernemersvereniging en dorpsraad Vinkel. Mogelijk op het
Pastoor Vogelsplein. Gebruik maken van de ervaringen en diensten van de
verenigingen, Den Driehoek en ’t Zijl.
Tijdens de gedachtenuitwisseling kwamen verschillende aspecten naar
voren.
- We moeten meegaan met de stroom, alles verandert. Goed rondkijken,
goed organiseren i.v.m. het geluid.
- Er is een risico dat er verkeerde groeperingen aangetrokken worden.
- We moeten zorgen dat we de eigen jeugd hier houden. We zijn toe aan
vernieuwing.
- Als we het plein gebruiken, het verkeer omleiden. Het hart van het dorp is
geschikt. Het kerkplein kan erbij getrokken worden.
- 4 Dagen herrie. Decibellen afspreken.
- Alles centraal houden, een grote tent met afdelingen, eetgedeelte en vipgedeelte. Horeca inschakelen en een registratiesysteem.
Conclusie: Belangrijk dat carnaval vieren op een nieuwe manier gedragen
wordt door heel Vinkel en een kans krijgt, werkgroepen formeren, veel

vrijwilligers inschakelen, naar de gemeente voor vergunningen. Iedereen
erbij betrekken, berichten doorgeven naar de media.

4. Bouwen in Vinkel > status update.
a. Vinkelse slagen fase 1 en fase 2.
Fase 1. De woningen in het kader van ruimte voor ruimte zijn verkocht.
Daarna 12 CPO woningen. Fa. van Wanrooij bouwt 24 woningen Het plan
wordt nu verder ontwikkeld. Belangrijk is dat er een weg richting
Weerscheut komt i.v.m. het vorderen van de woningbouw en fase 2.
b. Inbreidingslocaties.
- Fam. Van den Berg. Brugstraat.
- Op de oude parkeerplaats worden 8 woningen gebouwd. Vier
starterswoningen, twee patiowoningen en een dubbele blok. De
voorgevels zijn naar de molen gekeerd en de naam van het straatje is
Cissenlaan, genoemd naar Franciscus van den Berg (de Cis).
- Fam. Van Gerwen, Brugstraat.
- Op het terrein worden 26 appartementen gebouwd. Een mix van koop
en huur. Er komen 40 parkeerplaatsen. De gemeente regelt in juli een
plan ter inzage voor de buurt. Er is ruimte i.v.m. zorg.
- Fa. Versteegden, Brugstraat.
- Boerderij is nu opvang voor kinderen onder de 16.
- De naastgelegen bouwgrond is te koop.
5. Inrichting buitengebied Vinkel op basis van Groene Delta2/Hooge Heide.
a. Fietspaden en brug over de Wetering bij de molen.
Brug wordt aangelegd. Fietspaden zijn gepland.
b. Renovatie brugleuning over de Wetering. Brugleuning zal over
ongeveer drie maanden klaar zijn.
c. Verdere ontwikkeling ecologische zone en biodiversiteit, gebieden
verbinden.
Plan is een ecologische zone tussen Vinkel en Heesch aan te leggen.
Een klein gedeelte van de grond is al aangekocht. Plan is gebied
rondom de molen en gebied overkant van de molen te verfraaien.
Recreatie bevorderen, fietspad naar ’s-Hertogenbosch,
natuurgebieden aan elkaar koppelen.

d. Recreatie, bewegen, wandelpaden, fietspaden, ommetjes in Vinkel.
Recreatiekaart voor gebied Hooge Heide. In Nuland is hierover een
bijeenkomst met de gemeente. Hieraan een afvaardiging van de
dorpsraad Vinkel laten deelnemen.
e. Routes met historische informatie. (m.m.v Heemkunde Vinckel)
Paadjes van vroeger weer terugvinden.
Er zijn mogelijkheden voor een laantje van de Weerscheut naar de
Nulandse Weerscheut. Een deel van het Marikenpad, van Nijmegen
naar Antwerpen, is in ontwikkeling via Vinkel.
Rondvraag:
Marc v d Lee vraagt aan Jos v d Sanden hoe ver de plannen voor de
huisartspraktijk gevorderd zijn. Antwoord: Plannen liggen nog ter
inzage.
Ger v d Hombergh deelt me dat er door de GGD een onderzoek is
gedaan naar drugs en alcohol in Nuland en Vinkel. Wie een exemplaar
van het verslag wenst kan terecht bij Ger.
Rutger Janssens deelt mee dat Novadic-Kentron na de zomervakantie
bijeenkomsten voor ouders organiseert over gebruik van alcohol en
drugs. Ouders kunnen dan eerder signalen opvangen. Op 26
september in Vinkel.
Ebert v. Wanrooij zegt dat de resultaten van de groene aanplanting in
het dorp tegenvallen. Oorzaken droogte, auto’s die over de
beplanting rijden, verkeerd schoffelen. Een idee is meer paaltjes te
plaatsen. Pascal Peters gaat met de projectleider weer een
inspectieronde doen.
De kledingbak wordt van het Plein verplaatst naar het witgoedterrein.
Glasvezelaanleg. Hiervoor zijn nog steeds te weinig aanmeldingen. De
termijn is verlengd tot 1 juli. Er is ondersteuning van lokale mensen.
Zowel KPN als ook Ziggo verhogen per 1 juli de prijzen.

