Notulen openbare dorpsraadvergadering 16 maart 2017.

Aanwezig 28 personen.
Afmeldingen: Jos van der Sande, Evert van Wanrooij.
Opening: Ton heet iedereen welkom.
Mededelingen en ingekomen stukken: Ingelaste agendapunten nl. voorstellen
nieuwe wijkagent, informatie over plofkraak geldautomaat Vinkel.
Schriftelijke uitnodiging van de Vereniging kleine Kernen Noord-Brabant voor
de Algemene ledenvergadering op 21 maart van 19.30u-22.00u bij Buurthuis
Mariahout, Benadettestraat 43, Mariahout.
Nieuwe wijkagent Gerard Hermsen is werkzaam geweest bij de afdeling zware
criminaliteit gemeente Den Bosch, was coördinator FC Den Bosch, was
werkzaam in de Graafse wijk en betrokken bij de reorganisatie Nuland en
Vinkel. In een volgende vergadering zal de wijkagent meer vertellen.
Corne Rovers directeur Bedrijven Rabobank Oss Bernheze vertelt dat Vinkel de
landelijke pers heeft gehaald vanwege de zware explosieven die gebruikt zijn
bij de plofkraak van 13 maart bij een pinautomaat in Vinkel. Veiligheid is
belangrijk maar ook de beschikbaarheid van contant geld. Er zal een onderzoek
worden gestart naar een tijdelijke of permanente oplossing van de
geldvoorziening.
Presentatie groen- en reststroken door Ed van den Broek, Monique van
Griensven.
De gemeente wil duidelijkheid over groen- en reststroken die gebruikt worden
door bewoners en eigendom van de gemeente zijn. Speurwerk wordt gedaan
d.m.v. drones en satellieten. Na een geconstateerde afwijking wordt er contact
opgenomen met de bewoners en zijn er verschillende mogelijkheden o.a.
kopen, huren, een onderhoudsovereenkomst, grond teruggeven aan de
gemeente. Elk dossier wordt individueel bekeken en de uitkomst heeft ook te
maken met de uitgeefbaarheid van de grond. Bij biodiversiteit zijn er zelfs
financiële middelen beschikbaar.
Ger ligt zijn individuele dossier toe. Hij is het niet eens met de gang van zaken.
Hij krijgt als antwoord dat zijn dossier persoonlijk behandeld wordt.

Opfleurplannen langs de invalswegen van Vinkel.
Pascal Peters en Bart Hoeijmakers hebben de locaties die voor opfleuren in
aanmerking komen bekeken. In de van Rijckevorselweg wordt in het grasveldje
een biodiversiteit van bloembollen aangelegd. In de Brugstraat worden tussen
de bomen solitaire heesters en bloembollen bijgeplaatst, kapotte paaltjes en
draad verwijderd en de brugleuning bij de entree is schoongemaakt. In de
Weerscheut nabij de bebouwde kom wordt in de knip de aanwezige beplanting
vervangen en bloeiende beplanting gezet.
Toekomstplannen zijn inventarisatie verkeersborden en uniforme
bewegwijzering toerisme.
Aanmelden voor de werkgroep kan via de dorpsraad.
Herinrichting en opnieuw bestraten Lindenlaan.
Het plan van William Jans wordt naar een definitief ontwerp (D O) uitgewerkt
in de periode april/mei 2017.
In mei vindt er een bewonersavond plaats.
Het uitweken van het D O naar technische tekeningen is gereed juli 2017.
Aan besteding vindt plaats augustus/september 2017.
Uitvoering laatste kwartaal 2017.
Er wordt rekening gehouden met de aanleg van E-fiber en riolering.
Bomen bij de kerk, aan de kant van het kruisgebouw worden verwijderd.
Website Ons Vinkel.
Nick van den Hurk verzorgt een presentatie over de nieuw te bouwen website
Ons Vinkel.
Alle nieuws en agenda items van de aangesloten verenigingen, komen hierop
terecht maar ook belangrijke informatie betreffende gemeentelijke
voorzieningen. Er zal veel bezoek zijn en meer samenhang binnen het dorp. Er
is al contact met digifactory en RN business development voor het ontwikkelen
en aan de man brengen en actueel houden van het platform. Hier komen
eenmalige en structurele kosten uit voort die de dorpsraad niet kan dragen.
Wethouder Jos van Son doet de verheugende mededeling dat financiën
geregeld zijn.

