Notulen openbare vergadering dorpsraad 5 juli 2018.

Aanwezig 19 personen.
1.Opening en vaststellen agenda.
2.Mededelingen en ingekomen stukken.
- E-fiber: status aanmeldingen: Eind juli komt uitsluitsel over het wel dan niet doorgaan van
de aanleg van glasvezel. De percentages zijn tot nu toe niet helemaal gehaald. E-fiber is
positief t.o.v. aanleg. E.e.a. zal afhangen van de financiering.
- Plaatsen KPN-zendmast telecommunicatie bij RWZI. Status voortgang: KPN heeft
achterstand in plaatsing masten. Plaatsingsperiode is nu in de eerste weken van oktober
gepland.
- Brug over de Wetering bij de Vinkelse molen. Status voortgang: Menno Jansen
(projectleider) is in overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch en het waterschap. De
gemeente gaat uit van een duurzame slijtvaste brug met minimaal onderhoud. De brug
wordt eventueel breder dan 2,05m. Na overleg met bovengenoemde instanties is er na de
vakantie weer een gesprek over het hogere eisenpakket en plan van aanpak. (Mogelijk een
deel financiering via Groene Delta plan 2).
3. Bouwen in Vinkel.
- Vinkelse slagen hemelwaterafvoer. Hemelwater wordt opgevangen door
infiltratiesystemen in het gebied zelf. Bij de CPO-woningen functioneert dit niet goed. Alleen
bij hevige regenval is er overstroom naar een wadi. Er zijn gesprekken met Godfried v d
Braak omdat de afvoercapaciteit onvoldoende is, dus wateroverlast. Bij ruimte-voor-ruimte
woningen zijn er geen problemen.
- Ontsluitingsweg naar de Weerscheut. In de toekomst, als het aantal inwoners groter is, is
de ontsluitingsweg belangrijk. Denk ook aan hulpdiensten. Plan: In 2018-2019 vaststellen
bestemmingsplan en aankoop grond. In 2020 aanleg bouwwegen en ontsluitingsweg. Onze
wens is die weg nu al aan te leggen. Dat wordt helaas uitgesteld.
3b. Inbreidingslocaties:
-Fam. van den Berg, Brugstraat.
-Fam. van Gerven, Brugstraat, 25% van de appartementen worden sociale huurwoningen
zijn, d.w.z. huur tot 710 Euro, waarvoor huursubsidie aangevraagd kan worden. 10 van de 26
woningen vallen hieronder. Het is bekend dat er door buurtbewoners een bezwaarschrift
wordt opgesteld. Er kan nog onderzocht worden of extramurale zorg mogelijk is.

4. Kermis 2018 evaluatie.
Algemeen beeld is dat de kermis drukker bezocht werd. Op vrijdagavond veel jongeren en op
zaterdagavond meer ouderen. Attracties waren langer in bedrijf. Een idee was de braderie
samen te laten vallen met de kermis in hetzelfde gebied.
Door een aantal inwoners werd vanwege windstilte geluidsoverlast ervaren. Zwaar verkeer
door de wijk was niet prettig.
De electriciteitsvoorziening verliep niet vlekkeloos. Gebruik hangt samen met de
evenementenvergunning. Organisaties moeten op de hoogte zijn van procedures van de
gemeente.
De dorpsraad neemt het initiatief tot een evaluatie met alle deelnemers.
5. Rondvraag.
Brigitte van Riel van dorpsraad Maliskamp vraagt aandacht voor bouwplannen op landgoed
Coudewater en omgeving. Monumentale gebouwen en bossen blijven staan. In het gebied
zijn 235 tot 408 grondgebonden woningen gepland. In de bestaande gebouwen komen
mogelijk ook woningen
Haar vraag is of mensen uit Vinkel, Nuland en Rosmalen genegen zijn deel te nemen aan de
protestgroep tegen deze bouw. Hier is weinig reactie op.
Rutger Janssens ( wijkmanager ) reageert: GGZ moet de grond verkopen. Via structuurvisie
zijn voorzieningen en aantal woningen nog in te vullen.
Afspraak: Mailadres wordt naar de dorpsraad gestuurd om op de hoogte te blijven.
Ger v d Hombergh vraagt beroep te kunnen doen op de Dorpsraad voor het voor de laatste
keer organiseren van het ontvangen van de Welsh Division van 20 tot 27 oktober 2019. Op
20 oktober is de start in Vinkel.
Verder vraagt hij aandacht voor de Boschwijzer. De Boschwijzer moet soberder worden. Nu
nog is er elke donderdag een uur een aanspreekpersoon voor ouderen in Nuland en Vinkel
aanwezig. Rutger Janssens gaat dit uitzoeken.
Bert de Laat vraagt zich af of het nog zin heeft de klankbordgroep Heesch-West te bezoeken.
Veel wordt op provinciaal niveau geregeld. Antwoord van Chiel v d Akker: Er is toch wel
bereikt dat ontsluiting zowel in oostelijke als in westelijke richting heeft plaatsgevonden. Ad
van Heijningen: Enkele bedrijven kunnen, mogelijk bij uitzondering, in dit gebied blijven. We
blijven onze inzichten naar voren brengen. De invloed is gering.
Ebert van Wanrooij vraagt of ondernemersverenigingen ook bij dit overleg betrokken
kunnen worden. Deze verenigingen worden al uitgenodigd
Pascal Peters vermeldt dat twee fietspaden nu in orde zijn. Hij geeft het advies via de
buitenapp problemen op andere fietspaden door te geven, liefst met foto.

Ad van Heijningen zegt dat er ideeën ontwikkeld worden voor de route van het Marikenpad
van Nijmegen naar Antwerpen door Vinkel. Sassendreef openmaken zou belangrijk zijn. Ad
informeert of gemeente ’s-Hertogenbosch eigenaar is.
Volgende openbare vergadering op 13 september 2018.

