Notulen openbare vergadering van de Dorpsraad op 15 maart 2018.
1.

Opening en vaststellen agenda.
Notulen van 1 maart 2018 goedgekeurd.
Aantal deelnemers 31 personen.
Toegevoegd agendapunt 4: Jos van de Sande presenteert nieuw te bouwen praktijk.

2.

E-Fiber glasvezelkabel in Vinkel, Nuland, Geffen en Kruisstraat.
Presentatie door Lauren van de Boogaart, commercieel manager Trined.
Het aantal aanmeldingen om de aanleg van glasvezel in het gebied Vinkel, Kruisstraat, Geffen
en Nuland rendabel te maken wordt nog niet gehaald. De norm is 40% aanmeldingen voor
het gehele gebied. Trined gaat meerdere inschrijfavonden organiseren in Nuland en Geffen
waar de deelname minder is. De clubactie is ook een middel, elke deelname via een
vereniging levert 10 Euro op voor de vereniging en bij meer dan 50 aanmeldingen wordt de
opbrengst verdubbeld. Linda van de Akker (Rolin) en Bert de Laat (Zicht) gaan
voorlichtingsavonden verzorgen, met name in Nuland en Geffen, waar de aanmeldingen te
laag zijn.
Momenteel is de aanmelding voor glasvezel vooral van belang voor het buitengebied waar
internetcommunicatie nu vaak een probleem is voor bedrijven en huishoudens. Voor
huishoudens in de kernen is het een kwestie van tijd dat de glasvezel ook een wens zal zijn
omdat de capaciteit van de bestaande kabels bijna aan haar maximum zit.
Tot 30 april is er tijd om voor het gehele gebied 40% aanmeldingen te halen. Zo niet dan gaat
het aanleggen niet door en zal het minimaal 5 jaar duren voor er weer een mogelijkheid voor
glasvezel komt.

3. Kermis in Vinkel 2018.

Mart van Lokven en Twan hebben zich met de leden van hun carnavalsvereniging verdiept in
de problematiek van het voortbestaan van kermissen in de kleine dorpen. Exploitanten
vinden het niet meer rendabel. Het idee is ontstaan om kermis, horeca met terrassen en
optredens met elkaar te verbinden. Den Driehoek heeft zich beschikbaar gesteld en de
kermis kan op de parkeerplaats worden opgesteld. Parkeren van vrachtwagens van de
exploitanten is op het terrein van De Dorsvlegel mogelijk. Doel is het bezoekersaantal flink te
verhogen. Na de kermis wordt het gebeuren geëvalueerd.
Mart zegt dat het niet handig was hierover van tevoren geen overleg te plegen met de
Dorpsraad. De Dorpsraad is druk bezig geweest met het zo aantrekkelijk mogelijk te maken
van het Plein voor evenementen. De Dorpsraad is het uiteindelijk eens met dit plan omdat
het doel is de kermis voor het dorp te behouden.

4. Huisarts Jos van de Sande presenteert plan voor de nieuwe praktijk.
Jos vertelt dat hij de huidige praktijk heeft overgenomen van Ad van Heijningen, die een
groot voorvechter is van dorpspraktijken. Hij heeft in zijn praktijk veel kenmerken behouden
van zijn voorganger.
Er is ook ruimte voor innovatie. De praktijk groeit en in 2017 is zijn vrouw Janneke ook als
huisarts gaan deelnemen aan de praktijk. Jos heeft over zijn plan voor de brede 1e lijn zorg
een jaar overleg gehad met de gemeente Den Bosch. In de nieuwe locatie Lindenlaan 28 350m2 - zijn 8 spreekkamers gepland en thuiszorg Pantein, sportzorg, diëtiste, Bernhovenbloedonderzoek, podotherapeut, verloskundige, apotheek en specialisten van Bernhoven die
hier spreekuur kunnen houden, vinden hier onderdak. De praktijkruimte wordt 3 á 4 keer zo
groot als het huidige vloeroppervlak. Op de eerste verdieping komen 2 á 3
zorgappartementen van elk 100m2.
Op woensdag 11 april is er een inkijkavond in ’t Zijl. Vertegenwoordigers van de gemeente
Den Bosch en de architect zullen dan aanwezig zijn.

5. Verbreden A59, aanleg vrij-liggende fietspaden en secundaire wegen.
Ton van der Leest presenteerde zijn powerpoint over de A59.
De verkeersdrukte op de A59 wordt steeds groter. In verband met de komende ontwikkeling
van industrieterrein Heesch West, categorie 4 tot 5, zijn vrijliggende fietspaden, tegengaan
van sluipverkeer, verbreding van wegranden van B-wegen met grasstenen belangrijk. Ton
pleit voor verbreding van de A59 van twee- naar driebaans met gebruik maken van de
vluchtstrook en lange afslagen naar Heesch West.
Voor bijzonderheden zie de Powerpoint.

Opmerkingen tijdens de rondvraag:
Tijdens de openbare vergadering van 17 mei zal er teruggekomen worden op informatie
over de ontwikkelingen rond A 59.
Bert de Laat: Flyers over glasvezelaansluiting zijn beschikbaar. Op de website staat veel
informatie over glasvezel aansluiting.
Eva Eygenhuizen vraagt over drie geplande windmolens op Heesch West. De Dorpsraad
heeft daar eerder al tegen geageerd met als argument dat het ter plekke te weinig waait. Het
landelijk beleid is windmolens te concentreren. Er zijn plannen voor een groot
windmolenpark in de polder. Hoewel ook niet fraai wel effectiever.
Zonnepaneelvelden in watergebied langs de Weerscheut. Ad van Heijningen merkt op dat
het voor de CO2-opvang nuttiger is dat gebied helemaal voor natuur te ontwikkelen als
drasland en de zonnepanelen voor de daken van het industrieterrein te reserveren.

